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POVZETEK 
 

Temeljne dokumente za pripravo Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada RS za 

razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) za leto 2016 predstavljajo Resolucija o 

nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, Zakon o štipendiranju (ZŠtip in ZŠtip-

1) in Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020. Iz navedenih 

dokumentov izhajajo najpomembnejši dolgoročni cilji in naloge sklada, ki so povezani z 

izvajanjem štipendijske politike in dodeljevanjem sredstev za vlaganje v človeške vire za večjo 

zaposljivost, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje izobraževalnega sistema s 

potrebami trga dela. 

 

Program dela v letu 2016 je pripravljen na podlagi veljavne zakonodaje in zasnovan tako, da 

upošteva pretekle aktivnosti in usmeritve sklada, ki se bodo nadaljevale v naslednjem in v 

prihodnjih letih.  

 

Sklad je pripravil finančni načrt za leto 2016 v skladu z Izhodišči za pripravo finančnih načrtov 

posrednih uporabnikov državnega proračuna št. 0143-109/2015/3 z dne 30. 12. 2015, ki jih je 

prejel od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti dne 7. 1. 2016.  

 

Poslovni in finančni načrt sklada za leto 2016 je razdeljen na štiri glavna področja: 

 programe za spodbujanje mednarodne mobilnosti - Ad futura,  

 programe, ki imajo podlago v zakonu o štipendiranju,  

 programe, ki se delno financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike in 

 druge programe ali projekte, financirane iz drugih virov 

 

Sklad bo v letu 2016 še naprej spodbujal mednarodno mobilnost in v ta namen objavil razpise 

štipendij za študij v tujini, študijske obiske in udeležbo na tekmovanjih v tujini ter razpise, 

namenjene tujim državljanom za izobraževanje v Sloveniji. V letu 2016 želi sklad na tem 

področju okrepiti sodelovanje z gospodarstvom tako z vidika ustreznega štipendiranja kot 

kasnejšega zaposlovanja štipendistov. Sklad bo za dijake in študente nadaljeval z 

dodeljevanjem Zoisovih štipendij, štipendij za Slovence v zamejstvu in po svetu ter sofinanciral 

kadrovske štipendije.   

 

Na področju programov, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike bo sklad v 

letu 2016 sodeloval z ministrstvom, pristojnim za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti (MDDSZ) ter ministrstvom, pristojnim za izobraževanje (MIZŠ). Iz Evropskega 

kohezijskega sklada (KS) se bo sofinanciral program Tehnična podpora, medtem ko bodo vsi 

ostali programi sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada (ESS). V 2016 bo sklad 

sodeloval tudi z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

 

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2016 je sklad upošteval predpisana izhodišča 

javnofinančnih gibanj ter zakonske in podzakonske predpise, ki urejajo finančno poslovanje 

posrednih proračunskih uporabnikov. 
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Finančni načrt sklada za leto 2016 je izdelan ločeno s pregledom načrta za izvajanje 

programov sklada in ločeno za delovanje sklada.  

Za izvajanje programov načrtuje sklad sredstva v skupni višini 12.279.507  EUR. Načrtovanih  

je 9.944.939  EUR sredstev, ki se zagotavljajo iz proračuna RS, proračunskega sklada MDDSZ 

in sredstev evropske kohezijske politike. Hkrati bo sklad za financiranje programov uporabil 

del neporabljenih sredstev v višini 2.334.568 EUR.  

 

Odhodki za izvajanje programov so načrtovani v višini 11.041.077  EUR. Z načrtovanimi 

odhodki se bodo zagotavljala sredstva za izvajanje programov za spodbujanje mednarodne 

mobilnosti - Ad futura, programov, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike 

in so namenjeni izobraževanju in usposabljanju zaposlenih ter podjetjem za spodbujanje 

kompetenc na področju razvoja kadrov, prav tako pa se bo iz načrtovanih sredstev zagotavljalo 

financiranje štipendiranja na osnovi zakona o štipendiranju.  

 

Sklad tudi v letu 2016 načrtuje pri izvajanju programov (financiranje štipendij in drugih oblik 

sofinanciranja izobraževanja in usposabljanja) presežek prihodkov nad odhodki v višini 

1.238.430  EUR. Presežek sredstev v celoti predstavljajo prevzete, še ne plačane obveznosti 

za razpise za mednarodno mobilnost iz preteklih let, ki se financirajo iz koncesij študentskih 

servisov.  

 

Prihodki in odhodki za delovanje sklada so načrtovani v višini  2.112.625  EUR.  

 

Prihodke za delovanje zagotavlja sklad iz proračuna RS, sredstev evropske kohezijske politike 

za izvajanje programov financiranja izobraževanja v okviru MDDSZ in MIZŠ, prejetih obresti 

od naložb prostih denarnih sredstev ter donacije ameriške vlade za svetovalni center 

EducationUSA. 

 

Odhodki za delovanje sklada so namenjeni kritju stroškov dela, odhodkom za blago in storitve 

ter investicijskim odhodkom in se zagotavljajo iz proračunskih in evropskih sredstev ter iz 

drugih virov, kot so obresti na depozite, donacije itd. Sklad načrtuje, da bo imel v letu 2016 na 

področju delovanja sklada izravnane prihodke in odhodke, ob predpostavki realiziranih 

načrtovanih prihodkov in odhodkov. 
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1. UVOD  

1.1. Vizija, poslanstvo, cilji 
 

Vizija 

Sklad je osrednja institucija v Republiki Sloveniji na področju spodbujanja razvoja kadrov in 

štipendiranja.  

 

Poslanstvo 

Sklad bo svoje poslanstvo uresničeval: 

 z dodeljevanjem štipendij in drugih oblik financiranja dijakom in študentom za 

izobraževanje doma in v tujini,  

 s sofinanciranjem sodelovanja vrhunskih domačih in tujih strokovnjakov z namenom 

spodbujanja prenosa znanja iz znanstveno-raziskovalne sfere v gospodarstvo,  

 z dodeljevanjem finančnih spodbud podjetjem in njihovim zaposlenim z namenom 

dviga izobrazbene ravni in usposobljenosti zaposlenih za večjo konkurenčnost podjetij, 

 z dodeljevanjem drugih finančnih spodbud, namenjenih razvoju človeških virov. 

 

Cilji 

Med najpomembnejšimi dolgoročnimi cilji sklada so:  

 izvajanje aktivnosti, povezanih z dodeljevanjem štipendij v skladu z Zakonom o 

štipendiranju, ki se nanaša na Zoisove štipendije, štipendije Ad futura, štipendije za 

Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu in sofinanciranje kadrovskih štipendij, 

 izvajanje programov v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike 

v obdobju 2014 – 2020, zlasti prednostne osi 8 (Spodbujanje zaposlovanja in 

transnacionalna mobilnost delovne sile) in 10 (Znanje, spretnosti in vseživljenjsko 

učenje za boljšo zaposljivost), 

 krepitev mednarodnega sodelovanja z razširitvijo programov financiranja študija v tujini 

in drugih programov mednarodne mobilnosti,  

 razvoj novih programov za zaposlene v podjetjih z namenom dviga usposobljenosti in 

zaposljivosti ter konkurenčnosti podjetij,  

 poenostavitev postopkov dodeljevanja vseh vrst štipendij in drugih finančnih spodbud, 

vzpostavitev možnosti elektronskega oddajanja vlog ter zagotovitev informacij o 

možnostih pridobitve štipendij in finančnih spodbud na transparenten in enostaven 

način. 
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1.2. Predstavitev sklada 
 
Ustanovitev 

Sklad je pravna oseba javnega prava in je bil ustanovljen 29. decembra 2006 z Aktom o 

preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike 

Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni 

list RS, št. 139/06, 16/08, 43/08 in 102/08) na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, 

št. 22/00) in Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, 

št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) za nedoločen čas, z vsemi pravnimi posledicami, 

pravicami in obveznostmi, sredstvi, aktivnostmi, opremo in zaposlenimi. Sklad na podlagi 

prvega odstavka 54. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-

B) deluje kot javni sklad. Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice v 

imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije. Za področje delovanja sklada 

je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 

Namen delovanja  

Sklad svoj namen uresničuje z izvajanjem štipendijske politike in dodeljevanjem sredstev za 

vlaganja v človeške vire za večjo zaposljivost, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje 

izobraževalnega sistema s potrebami trga dela. V osnovi se vsebinsko delo sklada ločuje na 

instrumente za razvoj kadrov in štipendije. Sklad izvaja tudi večletne programe, sofinancirane 

iz sredstev evropske kohezijske politike. 

 

Instrumenti sklada so skladno s 5. členom Akta o preoblikovanju javne ustanove "Ad futura, 

znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad" v Javni sklad Republike 

Slovenije za razvoj kadrov in štipendije: 

 razvojniki za gospodarstvo, 

 spodbujanje prehoda raziskovalcev iz institucij znanja v gospodarstvo, 

 oblikovanje interdisciplinarnih skupin za delo na projektih v gospodarstvu, 

 krepitev podiplomskega znanja kadrov v gospodarstvu, 

 izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za večjo konkurenčnost podjetij, 

 izobraževanje in usposabljanje odraslih, 

 izmenjavanje zaposlenih na podobnih delih, 

 shema prenosa znanja (»mentorske sheme«), 

 dejavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, 

 dejavnosti praktičnega usposabljanja, 

 sofinanciranje štipendij in štipendijskih shem, 

 posojila za izobraževanje, 

 spodbude za pripravo diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog v povezavi z 

gospodarstvom, 

 spodbujanje mednarodne mobilnosti študentov in raziskovalcev, 

 pretok znanja in popularizacija znanja, 

 podpora odličnosti. 
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Organi sklada 

Po Zakonu o javnih skladih in Aktu o preoblikovanju javne ustanove "Ad futura, znanstveno-

izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad" v Javni sklad Republike Slovenije za 

razvoj kadrov in štipendije ima sklad dva organa, in sicer nadzorni svet ter enočlansko upravo – 

direktorja. 

 

Nadzorni svet ima sedem članov, izmed katerih je pet predstavnikov Vlade Republike 

Slovenije, en predstavnik delodajalcev oziroma delojemalcev in en predstavnik Študentske 

organizacije Slovenije. 

 

Programski svet sklada in Strokovni svet Ad futura delujeta kot posvetovalni telesi. 

 
Slika 1: Osnovni podatki o skladu 

Ime Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Sedež Dunajska 22, 1000 Ljubljana 

Telefon +386 (0)1 434 10 81 

Faks +386 (0)1 434 58 99 

E-naslov info@sklad-kadri.si 

Spletna stran http://www.sklad-kadri.si 

Pravna oblika javni sklad 

Matična številka 1632060 

Davčna številka 77009444 

Številka podračuna pri UJP 01100-6030960968 »delovanje sklada« 

01100-6000006813 »dejavnost sklada« 

Namensko premoženje  6.721.227,44 EUR 

Sklad je posredni proračunski uporabnik. 

Organi sklada Nadzorni svet in enočlanska uprava – direktor 

Sestava nadzornega sveta Nadzorni svet ima sedem članov, ki ga sestavljajo: 

- pet predstavnikov Vlade Republike Slovenije, od katerih je en 

predstavnik funkcionar ali javni uslužbenec ministrstva, 

pristojnega za delo, en predstavnik pa funkcionar ali javni 

uslužbenec ministrstva, pristojnega za finance, 

- skupni predstavnik delodajalcev oziroma delojemalcev in članov 

Ekonomsko - socialnega sveta, 

- predstavnik Študentske organizacije Slovenije. 

Posvetovalni telesi Programski svet 

Strokovni svet Ad futura 

Število zaposlenih na kadrovskem 

načrtu (31. 12. 2015) 

27 

Število zaposlenih na projektih ESI 

(31. 12. 2015) 

9 (na dan 1.1.2016: 12) 

Direktor Franc Pristovšek 
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1.3. Organizacijska shema 
 
Slika 2: Organizacijska struktura Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

(31.12.2015) 

 
 

Sklad je statusno pravno javni finančni sklad. Organa sklada sta nadzorni svet in enočlanska 

uprava – direktor.  

 

Pri pripravi in načrtovanju programov sklada, strategije razvoja, pregledu učinkov in realizacije 

ter predlaganju ukrepov za izboljšave se lahko v skladu z ustanovitvenim aktom kot 

posvetovalno telo skliče programski svet.  

 

Direktor sklada imenuje razpisne komisije. O načinu dela, pristojnosti in poimenski sestavi 

posamezne komisije direktor določi s sklepom o imenovanju, na podlagi 6. člena Zakona o 

štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13 – ZUPJS-C) ZŠtip-1 ali na podlagi 9. člena 

Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in 

štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13). 

 

V preteklosti se je pokazala potreba po izboljšanju sodelovanja med pristojnimi ministrstvi 

(MDDSZ, MIZŠ, MZZ) in drugimi organizacijami (CMEPIUS – Center RS za mobilnost in 

evropske programa izobraževanja in usposabljanja, ARRS – Javna agencija za raziskovalno 

dejavnost RS). V letu 2010 je bil zato ustanovljen Strokovni svet Ad futura, katerega člani so 

predstavniki navedenih organov in ustanov. Namen strokovnega sveta je medsebojno 

usklajevanja programov, razpisov ter priprave strateških izhodišč za razvoj programov 

mednarodne mobilnosti. 

 

V okviru sklada deluje tudi EducationUSA center, in sicer kot informacijska pisarna, ki 

zagotavlja informacije o vseh akreditiranih visokošolskih institucijah v ZDA. EducationUSA 

center je akreditiran in finančno podprt s strani ameriške vlade.   

Nadzorni svet

Direktor

Sektor za podporo 
dejavnosti

Glavna pisarna

Oddelek za finance in 
računovodstvo

Oddelek za pravne in 
kadrovske zadeve

Oddelek za 
informacijsko podporo

Oddelek za analize in 
odnose z javnostmi

Sektor za razvoj in 
izvedbo projektov

Oddelek za štipendije

Oddelek za razvoj 
kadrov

Oddelek za 
mednarodno 

sodelovanje - Ad 
futura

Programski svet    

Strokovni svet 
Ad futura

Razpisne 
komisije

EducationUSA 

center

Sektor za 
koordinacijo 

kohezijske politike
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Notranja organizacija  

Skladno s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se sklad 

organizacijsko deli na tri sektorje: Sektor za podporo dejavnosti, Sektor za razvoj in izvedbo 

projektov in Sektor za koordinacijo kohezijske politike.  

 

Sektor za podporo dejavnosti opravlja naloge na področju organizacije sklada, odnosov z 

javnostmi in promocije, finančnega in materialnega poslovanja, upravljanja s kadrovskimi viri, 

poslovanja z dokumentarnim gradivom, informatike in pravnih zadev. 

 

Znotraj Sektorja za razvoj in izvedbo projektov so sistemizirani oddelki za izvedbo postopkov 

podelitve posameznih vrst štipendij oziroma sredstev ter opravljanja strokovnih, 

organizacijskih in koordinacijskih nalog s področja priprave, vodenja in izvajanja projektno 

organiziranih razpisov, pozivov oziroma programov sofinanciranih iz sredstev evropske 

kohezijske politike za dodeljevanje študijske pomoči in drugih finančnih spodbud, namenjenih 

razvoju kadrov, podajanju predlogov za spremembo programov, ki se že izvajajo, ter 

oblikovanju, koordinaciji in organizaciji interdisciplinarnih skupin. 

 

Sklad je v finančni perspektivi 2014-2020 upravičen do novih zaposlitev v okviru projekta 

»Tehnična podpora«. Ker sklad  nastopa tako v vlogi upravičenca kot tudi izvajalskega organa 

za operacije, financirane s sredstvi evrospke khezijske politike, je bilo potrebno zagotoviti 

ločenost funkcij sklada v vlogi izvajalskega organa in sklada kot upravičenca.  Zato je bil 

oblikovan nov samostojen Sektor za koordinacijo kohezijske politike, ki bo zagotavljal pogoje 

za izvajanje aktivnosti, povezanih z razvojem kadrov v okviru Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.  

 

V letu 2016 bo Oddelek za razvoj kadrov v Sektorju za razvoj in izvedbo projektov preimenovan 

v Oddelek za izvajanje ESS. Oddelek za štipendije in Oddelek za mednarodno sodelovanje 

Ad futura ostaneta nespremenjena.  

 

1.4. Zakonske podlage 
 
Delovno področje sklada določa Akt o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-

izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za 

razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09).  

 

Zakonske podlage za delovanje sklada so: 

 

Temeljni zakoni 

 Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10-ZSKZ-B), 

 Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15) 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list 

RS, št. 96/15), 

 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 08/10 in 82/13), 

 Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07-popr., 40/09, 62/10-ZUJPS, 

40/11- ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D in 56/13-ZŠtip-1),  

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO4710.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1603.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO4664.html
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 Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16), 

 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 

107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 59/07 – ZŠtip (63/07 popr.), 

51/10 Odl.US, 80/10-ZUTD in 95/14 - ZUJF-C), 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 

– ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 

– ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 

ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 

90/15 in 102/15)  

 Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 

100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT) in 

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. US). 

 

Ustanovitveni akt 

 Akt o preoblikovanju javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija 

Republike Slovenije, javni sklad" v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in 

štipendije (Uradni list RS, št. 51/09). 

 

Drugi pomembni predpisi in podlage 

 Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in 

štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13; v nadaljevanju: SPP), 

 Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in 

štipendije (Uradni list RS, št. 33/08 in 73/08), 

 Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura (Uradni list RS, št. 99/04 in 

107/04-popr.), 

 Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura (Uradni list RS, št. 117/03), 

 Pravila o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad future (Uradni list RS, št. 

59/03),  

 Pravila o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad future (Uradni list RS, št. 45/02 

in 54/02), 

 Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08, 40/09-ZŠtip-A, 

45/09, 56/13-ZŠtip-1 in 35/14), 

 Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14), 

 Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 111/13), 

 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07- uradno prečiščeno besedilo), 

 Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado 

Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni list RS-MP, št. 

14/11) in Zakon o ratifikaciji Memoranduma o spremembah Memoranduma o soglasju 

med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem 

programu izmenjav (Uradni list RS-MP, št. 3/15), 

 Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih 

programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), 

 Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 
programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list 
RS, št. 29/15) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO4664.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133548
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO1239.html
http://www.uradni-list.si/1/content?id=94548
http://www.uradni-list.si/1/content?id=94548
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV9015.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV9015.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_DRUG2097.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003117&stevilka=5082
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV9034.html
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Strateški dokumenti 

 Strategija razvoja Slovenije, sprejela Vlada Republike Slovenije na seji 23.6.2005, 

 Strategija razvoje javne uprave 2015-2020, 

 Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, sprejela Vlada 

Republike Slovenije na seji 12. 10. 2006 (dopolnjena januar 2008), 

 Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (Uradni list RS, št. 

41/11), 

 Priporočila razvojnih skupin Sveta za konkurenčnost, Končno poročilo, Svet Vlade 

Republike Slovenije za konkurenčnost, november 2008, 

 Jamstvo za mlade – izvedbeni načrt 2014-2015, sprejela Vlada Republike Slovenije na 

seji 30. 1. 2014, 

 Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017, sprejet 

na Vladi RS dne 21. 1. 2016, 

 Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020, 

 Nacionalni reformni program 2014-2015, ki je bil potrjen na seji Vlade RS 10. 4. 2014, 

 Strategija Evropa 2020,  

 Partnerski sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-

2020, 

 Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, 

 Slovenska strategija pametne specializacije, sprejeta na seji Vlade RS 20. 9. 2015, 

 Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 

politike za programsko obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15 in 76/15). 

 

1.5. Spremembe v primerjavi z letom 2015 
 
Štipendije 
 
V letu 2016 se vzpostavlja nov program v okviru programov spodbujanja mednarodne 

mobilnosti Ad futura, ki bo namenjen prosilcem za mednarodno zaščito v RS oziroma osebam, 

ki jim je bila ta zaščita v RS že odobrena. Ostali razpisi iz leta 2015 se ohranjajo, se pa 

spreminjajo vrednosti razpisanih sredstev za posamezne razpise. V letu 2015 je bil program 

štipendij Erasmus+ dodan z rebalansom Poslovnega in finančnega načrta za leto 2015, v 

letošnjem pa je že vključen v enaki vrednosti kot v lanskem letu.  

 

Programi, financirani iz sredstev evropske kohezijske politike  
 
V letu 2016 bo sklad začel z izvajanjem naslednjih programov v novi finančni perspektivi 2014-

2020: 

1. Tehnična podpora 2015-2022  

2. Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2016 -2020  

3. Štipendije za deficitarne poklice 2016-2020  

4. Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 2016-2020 

5. Spodbujanje vključevanja oseb, ki so v postopku izgube zaposlitve, v programe in 

projekte APZ  

6. Spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih 2016-2022 

http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/evropska_kohezijska_sredstva_za_razvoj_slovenije/razvoj_cloveskih_virov/
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7. Sofinanciranje izobraževanja za dvig izobrazbene ravni 2016-2022 

8. Po kreativni poti do znanja 2015-2020 

 

V letu 2016 lahko sklad izvaja tudi druge programe, financirane iz sredstev evropske 

kohezijske politike, skladno s sprejetimi usmeritvami Vlade RS, ministrstev ali drugih državnih 

institucij, ki bodo s pogodbo ali drugim ustreznim aktom preneseni na sklad. 

 

Programi/projekti, financirani iz drugih virov 
 
V 2016 bo sklad v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pričel z 

izvajanjem naslednjega programa: 

- Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarski industriji – KOCles 2.0 (2016-2017) 

 

V letu 2016 lahko sklad izvaja tudi druge programe oz. projekte skladno s sprejetimi 

usmeritvami Vlade RS, ministrstev ali drugih državnih institucij, ki bodo s pogodbo ali drugim 

ustreznim aktom preneseni na sklad.   
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2. POSLOVNI NAČRT 

2.1 Letni cilji po programih 

 

2.1.1 Programi spodbujanja mednarodne mobilnosti Ad futura 

 

Sklad bo v letu 2016 na področju spodbujanja mednarodne mobilnosti: 

 objavil dvanajst javnih razpisov – 9 na podlagi ZŠtip-1 in 3 na podlagi SPP, 

 sodeloval z relevantnimi deležniki za razvoj in izvedbo posameznih programov 

mobilnosti, 

 okrepil sodelovanje in povezovanje med različnimi institucijami na trgu dela, delodajalci 

in štipendisti - z namenom čim hitrejšega in uspešnejšega zaposlovanja štipendistov, 

 razširil obveščanje širše javnosti, še posebej izobraževalnih ustanov, dijakov in 

študentov, o pomenu in možnostih za mednarodno mobilnost,  

 spodbudil povezovanje domačih in tujih izobraževalnih ustanov ter drugih akterjev s 

področja mednarodne mobilnosti,  

 si prizadeval za spodbujanje izobraževanja, deloma pa tudi raziskovanja, predvsem na 

področju naravoslovja in tehnike,  

 okrepil svetovanje ter dostop do tiskanega in spletnega gradiva v Informacijskem 

centru Ad futura in izvedel različne dogodke za promocijo mednarodnega 

izobraževanja,  

 okrepil prisotnost v lokalnem okolju ter sodelovanje z marginalnimi skupinami z 

namenom vključitve v izobraževanje v okolju, ki omogoča zadovoljevanje njihovih 

posebnih potreb,  

 razvil ustrezno informacijsko komunikacijsko tehnologijo za podporo tem dejavnostim 

predvsem z vidika tehnične podpore izvedbe javnih razpisov ter spremljanju 

pogodbenih razmerij. 

 

Tabela 1: Pregled razpisov za spodbujanje mednarodne mobilnosti Ad futura v letu 2016, ki se ne izvajajo 

po ZŠtip-1 

Razpis 
Vrednost 

razpisa v EUR 
Načrt porabe v 

2016 v EUR 

A. Razpisi sofinanciranja znanstvenega sodelovanja slovenskih 
državljanov v tujini 35.000,00 0,00 

Razpis sofinanciranja podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na 
European University Institute (EUI) za leto 2017 35.000,00 0,00 

B. Program Fulbright 130.000,00 0,00 

Razpis za program Fulbright za leto 2018 130.000,00 0,00 

C. Drugi programi 100.000,00 10.000,00 

Razpis programa, namenjen prosilcem za mednarodno zaščito v RS 
oziroma osebam, ki jim je bila ta zaščita v RS že odobrena 100.000,00 10.000,00 

Skupaj 265.000,00 10.000,00 
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A. Razpisi sofinanciranja znanstvenega sodelovanja slovenskih državljanov v tujini 

Za sofinanciranje znanstvenega sodelovanja slovenskih državljanov v tujini bo sklad objavil en 

razpis. 

 

1. Razpis sofinanciranja podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European 

University Institute (EUI) za leto 2017 

Republika Slovenija je ena izmed članic European University Institute (EUI). Na podlagi tega 

članstva je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je zadolžila sklad, da od leta 2006 dalje dodeljuje 

štipendije za doktorski študij na tej instituciji. V letu 2015 je sklad prvič razpisal sofinanciranje 

podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na EUI. Prvi prejemnik sredstev bo z 

raziskovanjem začel jeseni 2016. V okviru razpisa, objavljenega v letu 2016, bo prejemnik z 

raziskovalnim izobraževanjem začel jeseni 2017, zato porabe v tekočem letu še ni. 
 

Tabela 2: Razpis sofinanciranja podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University 

Institute (EUI) za leto 2017 

Ime razpisa 
Razpis sofinanciranja podoktorskega raziskovanja na European University 

Institute (EUI) za leto 2017 

Predmet razpisa 

Sofinanciranje podoktorskega raziskovanja na EUI za leto 2017; sofinanciranje se dodeli 

za življenjske in druge stroške; višina in namen sofinanciranja se podrobneje opredeli z 

javnim razpisom. 

Cilji 
Omogočiti nadaljnje raziskovanje doktorjev znanosti na področjih, ki se izvajajo na tej 

ustanovi 

Ciljna skupina mladi doktorji znanosti, ki jih zanima podoktorsko raziskovanje na EUI 

Vrednost razpisa 35.000,00 EUR 

Predvidena poraba v 

letu 2016 
0,00 EUR 

Število upravičencev 1 oseba 

Vir sredstev proračun Republike Slovenije - MDDSZ - PP 9642 
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B. Program Fulbright 

Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o 

Fulbright programu izmenjav (BUSFPI-1 in BUSFPI-1A) določa finančne in druge obveznosti 

obeh strani pri izvajanju tega programa. Tako je slovenska stran preko sklada dolžna 

zagotavljati štipendijo za kritje potnih stroškov, nastanitve, zdravstvenega zavarovanja in 

ostale stroške. 
Tabela 3: Razpis za program Fulbright za leto 2018 

Ime razpisa Razpis za program Fulbright za leto 2018 

Predmet razpisa 

Sofinanciranje udeležencev programa Fulbright, in sicer udeležencev iz Slovenije za 

gostovanje v ZDA ter ameriških državljanov v času gostovanja v Sloveniji za generacijo 

2018. 

Cilji 
Omogočiti raziskovalno in pedagoško sodelovanje Slovenije z ZDA v enem izmed 

najprestižnejših programov v svetu, ki se izvaja v več kot 150 državah. 

Ciljna skupina doktorski in podoktorski raziskovalci in predavatelji programa Fulbright - generacija 2018 

Vrednost razpisa 130.000,00 EUR 

Predvidena poraba v 

letu 2016 0,00 EUR 

Število štipendij predvidoma 12 

Vir sredstev proračun Republike Slovenije - MDDSZ - PP 9642 

 

Do sedaj so bili zaključeni prvi trije razpisi; v okviru prvih dveh so bila sredstva dodeljena 15 

upravičencem, na tretjem razpisu so bila sredstva dodeljena 17 upravičencem, na četrtem pa 

so bila sredstva podeljena 9 upravičencem, vendar ta razpis še ni zaključen (so še možne 

prijave). Skupaj so bila do sedaj torej sredstva podeljena 56 osebam.  

 

C. Program, namenjen prosilcem za mednarodno zaščito v RS oziroma osebam, ki jim 

je bila ta zaščita v RS že odobrena 

V Sloveniji je za mednarodno zaščito v zadnjem času zaprosilo kar nekaj oseb iz Sirije, Iraka, 

Irana, Afganistana ter drugih držav. Ker že Zakon o mednarodni pravici prosilcem za azil 

zagotavlja pravico do izobraževanja, prav tako pa je cilj Slovenije, da se prosilci čimprej in 

čimbolj učinkovito integrirajo v okolje, se bo vzpostavil program za prosilce za mednarodno 

zaščito oziroma osebe, ki jim je bila zaščita že odobrena. Izobraževanje prosilcev oziroma 

beguncev namreč predstavlja del rešitve tako zanje kot tudi za države gostiteljice zaradi 

možnosti integracije v družbo, na trg dela itd. Program se bo razvil v sodelovanju z drugimi 

institucijami in programi, ki so namenjeni tej ciljnji skupini. 

 
Tabela 4: Razpis programa, namenjenega prosilcem za mednarodno zaščito v RS oziroma osebam, ki jim 

je bila ta zaščita v RS že odobrena 

Ime razpisa 

Razpis programa, namenjenega prosilcem za mednarodno zaščito v RS oziroma 

osebam, ki jim je bila ta zaščita v RS že odobrena  

Predmet razpisa 
Aktivnosti za prosilce za mednarodno zaščito v RS oziroma osebam, ki jim je bila ta zaščita 

v RS že odobrena z namenom vključevanja le-teh v izobraževanje. 

Cilji Podpora integraciji in vključevanju v izobraževanje za prosilce za mednarodno zaščito 

Ciljna skupina prosilci za mednarodno zaščito 

Vrednost razpisa 100.000,00 EUR 

Predvidena poraba v 

letu 2016 10.000,00 EUR 

Število vključitev: glede na dogovor z ostalimi 

Vir sredstev proračun Republike Slovenije - MDDSZ - PP 9642 
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2.1.2 Programi na osnovi zakona o štipendiranju 

 
Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13-ZUPJS-C; v nadaljevanju: ZŠtip-1) 
ureja štipendije in nekatere druge programe, ki jih izvaja sklad. Hkrati ZŠtip-1 določa, da se 
pravice, dodeljene po Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.), 40/09, 
62/10-ZUPJS, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 56/13-ZŠtip-1; v nadaljevanju: ZŠtip), po ZŠtip 
tudi dokončajo, zato bo sklad izvajal tudi potrebne postopke do zaključka pravic iz preteklih 
let. Tabela 5 vključuje podatke za tiste nove razpise po posameznih programih, ki bodo 
objavljeni v letu 2016. 
 
Tabela 5: Pregled razpisov v letu 2016 na osnovi ZŠtip-1 

Program  

Vrednost razpisa  

v 2016 v EUR 

Načrt porabe  

v 2016 v EUR 

Zoisove štipendije za nove vlagatelje po ZŠtip-1 2.800.000 450.000 

Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po 

svetu  277.000 68.500 

Sofinanciranje kadrovskih štipendij po razpisu sklada 3.000.000 240.993 

Štipendije Ad futura po ZŠtip-1 3.825.000 670.000 

Skupaj 9.902.000 1.429.493 

 

V letu 2016 se bo nadaljevalo izplačevanje štipendij za deficitarne poklice, ki jim je bila 

štipendija podeljena s šolskim letom 2015/2016. Nov razpis za leto 2016 pa bo sofinanciran iz 

ESS, zato je opredeljen v poglavju »Programi, sofinancirani iz sredstev evropske kohezijske 

politike«. 

 

1. Zoisove štipendije 

S prevzemom Zoisovih štipendij leta 2008 se je število štipendistov prva tri leta povečevalo, 

saj vsako naslednje leto vključuje tako štipendiste, ki so bili upravičeni do nadaljnjega 

prejemanja štipendije, kot tudi tiste, ki so jo v posameznem letu šele pridobili. Od 2011 do 2013 

se je število letno gibalo nekaj nad 10.000 štipendistov. Kljub višjim sredstvom za nove 

štipendiste v letu 2014 je bilo podeljenih manj novih štipendij kot v preteklih letih, saj se je z 

novim zakonom precej povišala osnovna štipendija (osnovna štipendija za dijake se je skoraj 

podvojila iz dobrih 66 na 120 EUR mesečno). Višina štipendije seveda vpliva na število 

štipendistov, ki jih je možno štipendirati s sredstvi, ki so na voljo za nove štipendiste, zato je 

bil priliv novih štipendistov manjši od števila tistih, za katere se je štipendiranje zaključilo.  

 

Zoisove štipendije se štipendistom izplačujejo neposredno iz proračuna, pri čemer je za vse 

Zoisove štipendije po ZŠtip in ZŠtip-1 vir sredstev proračun Republike Slovenije - MDDSZ - 

PP 7054 oziroma Proračunski sklad MDDSZ - PP 130132. V letu 2016 je predvidena poraba 

sredstev za Zoisove štipendje 17.000.000,00 EUR. 

 
Tabela 6: Pregled števila Zoisovih štipendistov, ki so prejemali izplačilo štipendije, po letih  

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Število prejetih vlog 9.526 13.066 15.864 16.485 15.975 15.943 13.325 8.664 

Število štipendistov 3.617 7.392 9.220 10.655 10.534 10.248 8.557  

*Delni podatek, saj vsi postopki še niso zaključeni. 
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Zoisove štipendije po ZŠtip  

Sklad je na podlagi ZŠtip objavljal javne pozive za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje 

Zoisove štipendije od leta 2008 do 2013, torej skupno 6 let. Zaradi spremembe zakonodaje 

sklad od leta 2014 dalje letno objavlja javno povabilo tistim Zoisovim štipendistom, ki jim je bila 

štipendija dodeljena na podlagi ZŠtip in ki bodo uveljavljali nadaljnje prejemanje Zoisove 

štipendije v višjem letniku istega izobraževalnega programa. Tako bo poziv Zoisovim 

štipendistom za vložitev vloge za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko/študijsko 

letu 2016/2017 objavljen tudi letos. Sredstva se zagotovijo za vse vlagatelje, ki izpolnjujejo 

pogoje za nadaljevanje štipendiranja. 

 

Zoisove štipendije po ZŠtip-1 

V letu 2014 je sklad prvič, v letu 2015 pa drugič objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih 

štipendij po ZŠtip-1. Štipendijo je prejelo 1.622 štipendistov v letu 2014, za leto 2015 pa 

postopki še niso v celoti zaključeni. Ti štipendisti bodo morali zadnji mesec šolskega oziroma 

študijskega leta 2015/2016 pravočasno vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije. Do 

nadaljnjega štipendiranja bodo upravičeni štipendisti, ki bodo poleg izpolnjevanja splošnih 

pogojev in vpisa v višji letnik izobraževanja izkazali tudi ustrezno visoko povprečno oceno ali 

vsaj en ustrezen izjemni dosežek, ki ga še niso uveljavljali za dodelitev štipendije. Sredstva se 

zagotovijo v celoti vsem štipendistom, ki izpolnjujejo pogoje za nadaljevanje štipendiranja. Do 

nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije bo v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 

upravičenih predvidoma 3.000 štipendistov po ZŠtip-1; sredstva za nadaljnje izplačevanje 

Zoisove štipendije v višjem letniku je potrebno zagotoviti v celoti. 

 

V letu 2016 bo sklad objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij novim vlagateljem za 

šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 (Tabela 7). 
 

Tabela 7: Dodelitev Zoisovih štipendij v šolskem/študijskem letu 2016/2017 

Ime razpisa Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko/študijsko leto 2016/2017 

Predmet razpisa 

Dodelitev Zoisovih štipendij s šolskim/študijskim letom 2016/2017 za vlagatelje, ki 

uveljavljajo prvo pridobitev pravice do Zoisove štipendije na trenutnem izobraževalnem 

programu. 

Vrednost razpisa 
V skladu s sklepom ministra za tekoče leto na podlagi proračuna Republike Slovenije; 

predvidoma 2.800.000,00 EUR. 

Predvidena poraba v 

letu 2016 
450.000,00 EUR 

Upravičenci dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih 

Število štipendistov 1.500 

Vir sredstev 
proračun Republike Slovenije - MDDSZ - PP 7054 (štipendije se izplačujejo neposredno 

iz proračuna štipendistom) oziroma Proračunski sklad MDDSZ - PP 130132 
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2. Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu  

Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu so namenjene pripadnikom 

avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih 

izseljencev za študij prve ali druge bolonjske stopnje na javno veljavni izobraževalni ustanovi 

in javno veljavnem izobraževalnem programu v Sloveniji. Osnovni namen štipendiranja je 

spodbujati povezovanje mladih slovenskih rojakov v zamejstvu in po svetu z matično 

domovino.  
 

Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu po ZŠtip 

V študijskem letu 2015/2016 se štipendija po tem programu izplačuje 87 štipendistom, katerim 

je bila štipendija podeljena po ZŠtip, za katere bo v študijskem letu 2015/2016 predvidoma 

izplačanih 202.359,60 EUR (od tega predvidoma 151.432,20 EUR v koledarskem letu 2016). 

V študijskem letu 2016/2017 bo do nadaljnjega prejemanja štipendije ob izpolnjevanju pogojev 

upravičenih predvidoma 76 štipendistov, za katere bo potrebno za celotno študijsko leto 

2016/2017 v okviru javnega razpisa zagotoviti okvirno 197.000,00 EUR, od česar bo v letu 

2016 izplačanih predvidoma 50.000,00 EUR. Vir sredstev je proračun Republike Slovenije – 

MDDSZ - PP 9642. 
 

Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu po ZŠtip-1 

Na podlagi ZŠtip-1 v študijskem letu 2015/2016 štipendijo po tem programu prejema 43 

štipendistov, katerim je bila štipendija dodeljena v letu 2014, v študijskem letu 2016/2017 pa 

je potencialnih prejemnikov štipendije 61, za katere bo potrebno zagotoviti 160.000,00 EUR 

(40.000,00 EUR v letu 2016).  

V letu 2015 je bila štipendija na novo dodeljena še 36 štipendistom, za katere je potrebno za 

izplačila nadaljnjega prejemanja štipendije v študijskem letu 2016/2017 zagotoviti 91.000,00 

EUR (23.000,00 EUR v letu 2016). Vir sredstev je proračun Republike Slovenije – MDDSZ - 

PP 9642. V študijskem letu 2016/2017 bodo do nadaljnjega prejemanja štipendije po ZŠtip-1 

upravičeni predvidoma 104 štipendisti, za katere bo potrebno zagotoviti predvidoma 

251.000,00 EUR, od katerih bo predvidoma 63.000,00 EUR izplačanih do konca leta 2016.  
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Tabela 8: Razpis štipendij za študij v Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko 

leto 2016/2017 

Ime razpisa 
Javni razpis štipendij za študij v Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po 

svetu za študijsko leto 2016/2017 

Predmet razpisa 

Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu v študijskem letu  2016/2017 

za: 

- nove vlagatelje in  

- štipendiste, ki jim je bila štipendija dodeljena po ZŠtip in nadaljujejo študij v višjem 

letniku istega izobraževalnega programa.  

Za nove vlagatelje bo štipendija na voljo za dodiplomski ali magistrski študij oziroma 

enovit magistrski študij. 

Cilj 

Spodbujati in okrepiti povezanost Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu z 

matično domovino in zagotoviti Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu možnosti 

za študij v Sloveniji. 

Vrednost razpisa 

277.000,00 EUR za študijsko leto 2016/2017 in sicer: 

- predvidoma 197.000,00 EUR za nadaljnje štipendiranje štipendistov, ki jim je bila 

štipendija podeljena po ZŠtip in 

- do največ 80.000,00 EUR za nove štipendiste, ki jim bo štipendija podeljena po ZŠtip-

1. 

Ker je potrebno zagotoviti za nadaljnje štipendiranje sredstva v celoti, se najprej dodelijo 

sredstva za te štipendiste v celotni vrednosti, preostala sredstva, vendar največ 

80.000,00 EUR, pa se nameni za dodelitev novih štipendij. 

Predvidena poraba v 

letu 2016 

68.500,00 EUR (od tega predvidoma 48.500,00 EUR nadaljevanje štipendiranja po 

ZŠtip in 20.000,00 EUR za nove štipendiste) 

Upravičenci Slovenci v zamejstvu in Slovenci po svetu na študiju v Sloveniji 

Število štipendistov 76 starih (po ZŠtip) in približno 30 novih štipendistov (po ZŠtip-1) 

Vir sredstev proračun Republike Slovenije – MDDSZ - PP 9642  

 

 

Sklad je ta program štipendij prevzel leta 2008, število štipendistov je vsako leto nekoliko 

naraščalo, v letu 2015 pa je prvič padlo za 14,9 % v primerjavi s predhodnim letom zaradi nižjih 

sredstev, namenjenih za nove vlagatelje. V letu 2015 je tako 36 novih štipendistov (v 2014 jih 

je bilo 62), do nadaljnjega prejemanja štipendije pa je upravičenih 130 štipendistov. 

 

 

Tabela 9: Pregled števila štipendij za študij v RS za Slovence v zamejstvu in po svetu po letih 

 Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 

Število vlog 115 155 173 193 198 187 201 218 258 

Število štipendistov 91 129 144 172 176 172 184 195 166 
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3. Sofinanciranje kadrovskih štipendij 

S sofinanciranjem kadrovskih štipendij želi država spodbuditi delodajalce k dodeljevanju 

štipendij in tako prispevati k usklajevanju povpraševanja in ponudbe na trgu dela. To omogoča 

razvoj ustrezno kvalificiranega kadra, kar posledično prispeva k povečanju konkurenčnosti in 

uspešnosti slovenskega gospodarstva.  

 

A. Sofinanciranje kadrovskih štipendij na podlagi razpisa sklada 

 

V letu 2016 bo sklad objavil skupno deseti razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij 

delodajalcem, ki bo hkrati tretji po ZŠtip-1. 

 
Tabela 10: Sofinanciranje kadrovskih štipendij na podlagi razpisa sklada za šolsko/študijsko leto 2016/2017 

Ime razpisa 
Javni razpis sklada za sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 

2016/2017 

Predmet razpisa 

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v višini 50 % dodeljene štipendije, 

vendar največ v višini 30 % minimalne plače (v primeru deficitarnih poklicev je delež 

sofinanciranja 70% do največ 40% minimalne plače) od šolskega oz. študijskega leta 

2016/2017 dalje do zaključka izobraževalnega programa štipendista. 

Cilj 
Spodbuditi kadrovsko štipendiranje in na ta način spodbuditi vpis na tiste izobraževalne 

programe, ki omogočajo večjo zaposljivost. 

Vrednost razpisa 3.000.000,00 EUR 

Predvidena poraba v 

letu 2016 
240.993,00 EUR 

Upravičenci delodajalci, ki podeljujejo kadrovske štipendije 

Predvideno število 

sofinanciranih štipendij 
700 

Vir sredstev proračun Republike Slovenije – MDDSZ - PP 9642 

 

Tudi v letu 2016 bo sklad skladno z ZŠtip-1 centralizirano zbiral informacije o razpoložljivih 

kadrovskih štipendijah, zbrane potrebe pa bo objavil in promoviral pred roki za oddajo vlog za 

vpis v srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne programe spomladi 2017. 

Objavljeni podatki bodo imeli pomembno vlogo pri odločanju mladih za nadaljnje izobraževanje 

v povezavi s potrebami na trgu dela.  

 

Razpisi od 2008 do 2013 so bili objavljeni po ZŠtip, razpisa za leto 2014 in 2015 pa sta bila 

objavljena po ZŠtip-1. Število štipendistov v spodnji tabeli se nanaša na prvo leto 

sofinanciranja, seveda pa se nato štipendiranje in sofinanciranje ob izpolnjevanju pogojev 

nadaljuje do zaključka izobraževalnega programa. 

 

Tabela 11: Pregled števila sofinanciranih kadrovskih štipendij, ki jih je dodelil sklad 

delodajalcem, po letih 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Število prijaviteljev 282 245 144 195 200 170 138 110 

Število prijavljenih 

štipendistov 1090 
659 292 396 302 265 210 

168 

Število sofinanciranih 

štipendistov 928 
621 268 385 280 241 182 55 

*Podatki za leto 2015 so delni, saj se bo rok za prijavo zaključil 31. 3. 2016. 
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4. Štipendije Ad futura 

Sklad bo v okviru programov za mednarodno mobilnost Ad futura, poleg aktivnosti, 

opredeljenih pod točko 2.1.1, v letu 2016 na podlagi Zakona o štipendiranju objavil devet javnih 

razpisov štipendij Ad futura. 

 
Tabela 12: Pregled razpisov štipendij Ad futura v letu 2016 po ZŠtip-1 

Razpis 

Vrednost 

razpisa v EUR 

Načrt porabe v 

2016 v EUR 

A. Štipendije Ad futura za mobilnost za izobraževanje 2.503.000,00 0,00 

1. Štipendije Ad futura za mobilnost za izobraževanje v tujini   

Razpis štipendij za študij v tujini za leto 2017 1.800.000,00 0,00 

Razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute (EUI) za 

leto 2017 53.000,00 0,00 

2. Štipendije Ad futura za mobilnost za izobraževanje v Republiki Sloveniji   

Razpis štipendij za podiplomski študij državljanov držav Zahodnega 

Balkana za leto 2017 400.000,00 0,00 

Razpis štipendij za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov 

Zahodnega Balkana za leto 2017 150.000,00 0,00 

Razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi 

razvojnih dogovorov v letu 2016 100.000,00 0,00 

B. Štipendije Ad futura za mobilnost za študijske obiske 1.122.000,00 620.000,00 

Razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2016 250.000,00 20.000,00 

Razpis štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem 

letu 2016/2017 v okviru programa Erasmus+ 860.000,00 600.000,00 

Razpis sofinanciranja udeležbe slovenskih dijakov na Benjamin Franklin 

mednarodnem poletnem institutu za leto 2017 12.000,00 0,00 

C. Štipendije Ad futura za mobilnost za sodelovanje na tekmovanjih iz 

znanja ali raziskovanja 200.000,00 50.000,00 

Razpis štipendij za sodelovanje mladih raziskovalnih skupin in 

posameznikov na tekmovanjih v tujini za leto 2016 200.000,00 50.000,00 

Skupaj 3.825.000,00 670.000,00 

 

 

A. Razpisi štipendij Ad futura za mobilnost za izobraževanje 

 

Štipendije v okviru programa štipendij Ad futura za mobilnost za izobraževanje so namenjene 

štipendiranju izobraževanja za doseganje višje ravni izobrazbe. Štipendist torej štipendijo 

pridobi za celoten izobraževalni program na posamezni stopnji. Namen programa je dvigniti 

strokovno usposobljenost, zagotoviti kadre za razvoj in inovacije na različnih strokovnih in 

znanstvenih področjih ter omogočiti prenos znanja in dobrih praks med Republiko Slovenijo in 

tujino. Za izobraževanje bo sklad objavil 5 razpisov. 

 

1. Štipendije Ad futura za mobilnost za izobraževanje v tujini 

Štipendije so namenjene štipendiranju slovenskih državljanov in drugih upravičencev po ZŠtip-

1 za izobraževanje v tujini.  
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Razpis štipendij za študij v tujini za leto 2017 

Namen razpisa je zagotavljanje kadrov za gospodarski in tehnološki razvoj Republike 

Slovenije. Štipendije bodo v okviru razpisa na voljo predvsem za tista študijska področja, za 

katera je izkazan interes na trgu dela. V času študija teh štipendistov v tujini bodo potekale 

aktivnosti za povezovanje s slovenskimi delodajalci že v času študija z namenom njihove 

zaposlitve po zaključku izobraževanja. 

 
Tabela 13: Razpis štipendij za študij v tujini za leto 2017 

Ime razpisa Razpis štipendij za študij v tujini za leto 2017 

Predmet razpisa 

Štipendiranje za študij v tujini od študijskega leta 2017 oz. 2017/2018 do zaključka 

posameznega izobraževalnega programa; štipendija se dodeli za življenjske stroške 

oziroma za šolnino; višina štipendije se podrobneje opredeli z javnim razpisom; pogoji in 

merila vsebujejo tudi opredelitev glede ravni in področja študija, za katere je možno dodeliti 

štipendijo. 

Cilji zagotovitev kadrov za gospodarski in tehnološki razvoj Republike Slovenije 

Ciljna skupina Odlični študentje, ki odhajajo oziroma so že na študiju v tujini 

Vrednost razpisa 1.800.000,00 EUR 

Predvidena poraba v 

letu 2016 
0,00 EUR 

Število štipendij predvidoma 70 

Vir sredstev Proračunski sklad MDDSZ - PP 130132 

 

Gre za razpis z najdaljšo tradicijo, saj je bil prvi razpis štipendij za študij v tujini objavljen že 

leta 2002. Prva generacija je bila s preko 150 štipendisti tudi največja, saj je bil razpis objavljen 

za dve študijski leti (2001/2002 in 2002/2003). V letu 2011 sta bila objavljena dva razpisa – za 

tekoče in za naslednje študijsko leto. Podatki v nadaljevanju ne vključujejo posebnih razpisov 

za štipendiranje študija v tujini (npr. študij na EUI ali College of Europe). 

 
Tabela 14: Pregled števila vlog in podeljenih štipendij za študij v tujini po letih 

Leto objave 

razpisa 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015* 

Prvo študijsko 

leto štipendiranja 

2001 

ali 

2002 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število vlog 280 128 93 111 54 52 107 158 246 306 345 301 197 183 0 

Št. dodeljenih 

štipendij 
151 68 53 49 19 21 57 65 72 110 92 110 60 65 0 

* Razpis je bil objavljen konec leta 2015 z začetkom štipendiranja v študijskem letu 2016/2017; rok prijave poteče 13.4.2016. 

 

Razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2017 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom 2. 7. 2005 in 26. 7. 2005 zadolžila sklad, da uvrsti 

štipendiranje doktorskih študentov na European University Institute (EUI) v program dela od 

2006 dalje. V času študija teh štipendistov v tujini bodo potekale aktivnosti za povezovanje s 

slovenskimi delodajalci že v času študija z namenom njihove zaposlitve po zaključku 

izobraževanja.  
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Tabela 15: Razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2017 

Ime razpisa 
Razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 

2017 

Predmet razpisa 

Štipendiranje študentov na doktorskem študiju na EUI od študijskega leta 2017/2018 do 

zaključka doktorata; štipendija krije mesečne življenjske stroške, stroške zavarovanja ter 

enkrat letno dodatek za pot; najnižjo višino postavk določi EUI in se po potrebi usklajujejo 

letno, štipendijo sklad izplačuje 3 leta, četrto (zadnje) leto pa štipendijo izplačuje EUI. 

Cilji Zagotoviti kadre s specifičnim znanjem s področij programov, ki so na voljo na EUI. 

Ciljna skupina študenti, sprejeti na doktorski študij na EUI 

Vrednost razpisa 53.000,00 EUR 

Predvidena poraba v 

letu 2016 
0,00 EUR 

Število štipendij do 1 

Vir sredstev Proračun Republike Slovenije – MDDSZ - PP 9642 

 

Prve štipendije za doktorski študij na EUI je sklad razpisal leta 2006 z začetkom štipendiranja 

s študijskim letom 2005/2006 ali 2006/2007. V letu 2015 je bil tako objavljen razpis za študijsko 

leto 2016/2017 z rokom prijave 31. 5. 2016. 

 
Tabela 16: Pregled števila vlog in podeljenih štipendij za doktorski študij na EUI po letih 

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Število vlog 1 3 2 2 0 1 1 2 0 0 

Število dodeljenih štipendij 1 2 2 2 0 1 1 2 0 0 

* Razpis je bil objavljen konec leta 2015 z začetkom štipendiranja v študijskem letu 2016/2017; rok prijave poteče 31.3.2016. 

 

2. Štipendije Ad futura za mobilnost za izobraževanje v Republiki Sloveniji 

Namen programa je pritegniti odlične dijake in študente iz tujine na izobraževanje v Slovenijo 

in v delu, ko gre za študente iz partnerskih držav v razvoju, prispevati k socialnemu in 

ekonomskemu razvoju v teh državah.  

Praviloma so razpisi namenjeni državam Zahodnega Balkana1, razen v primeru razpisa, 

namenjenega razvojni pomoči, kjer se država upravičenka določi v dogovoru z ministrstvom, 

pristojnim za zunanje zadeve. 

 

Razpis štipendij za podiplomski študij državljanov držav Zahodnega Balkana za leto 

2017 

Štipendije so namenjene študentom, ki bodo prišli v Slovenijo na podiplomski študij iz držav 

Zahodnega Balkana. Povečanje mobilnosti za državljane držav Zahodnega Balkana je tudi 

eden izmed ukrepov, opredeljenih v Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva 211-

2020 (ReNPVŠ11-20). Namen je privabiti odlične študente iz teh držav na podiplomski študij 

predvsem na področju naravoslovja, tehnike ali medicine, jim zagotoviti možnost izobrazbe ter 

hkrati omogočiti vzpostavitev trajnega partnerstva Republike Slovenije s temi državami 

(povezanost izobraževalnih in raziskovalnih institucij ter gospodarskih družb). Štipendija se 

dodeli od študijskega leta 2017/2018 do zaključka izobraževalnega programa. 

 

 

                                            
1 Med države Zahodnega Balkana, katerih državljani so upravičeni do sredstev sklada v okviru razpisov iz 

programov Ad futura, so vključene Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Nekdanja jugoslovanska republika 

Makedonija in Srbija. 
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Tabela 17: Razpis štipendij za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2017 

Ime razpisa Razpis štipendij za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana za leto 2017 

Predmet razpisa 

Štipendiranje podiplomskega magistrskega ali doktorskega študija državljanom držav 

Zahodnega Balkana v Sloveniji; štipendija se dodeli za življenjske in študijske stroške, za 

šolnino se štipendija dodeli le, če jo kandidat ima in je do nje upravičen (med državama ni 

ustreznega sporazuma ali izobraževalni program ni koncesioniran). 

Cilji 

Privabiti odlične študente iz držav Zahodnega Balkana na podiplomski magistrski ali 

doktorski študij v Slovenijo, predvsem za področje naravoslovja, tehnike ali medicine, ter 

hkrati omogočiti izobraževalnim in raziskovalnim institucijam ter gospodarskim družbam 

priložnost za vzpostavitev trajnih partnerstev med državami. 

Ciljna skupina 

Tuji študenti iz držav Zahodnega Balkana, ki so dodiplomski študij zaključili na 

visokošolskih institucijah v teh državah in bodo v Sloveniji opravljali podiplomski magistrski 

ali doktorski študij, predvsem s področja naravoslovja, tehnike ali medicine, na javno 

veljavni izobraževalni instituciji in javno veljavnem študijskem programu v Sloveniji. 

Vrednost razpisa 400.000,00 EUR 

Predvidena poraba v 

letu 2016 
0,00 EUR 

Število štipendij okvirno 25 

Vir sredstev Proračunski sklad MDDSZ - PP 130132 

 

Prvič je bil tovrsten razpis objavljen leta 2003, od takrat dalje pa vsako leto, pri čemer je bil 

razpis v letu 2015 objavljen z začetkom štipendiranja v letu 2016.  

 
Tabela 18: Pregled števila vlog in podeljenih štipendij za podiplomski študij državljanov Zahodnega 

Balkana v Republiki Sloveniji po letih 

Leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Število vlagateljev 41 27 34 22 18 21 30 36 42 60 37 26 0 

Število dodeljenih štipendij 24 10 11 15 8 8 13 19 19 29 20 12 0 

* Razpis je bil objavljen konec leta 2015 z začetkom štipendiranja v študijskem letu 2016/2017; rok prijave poteče 07.10.2016. 

 

Razpis štipendij za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega 

Balkana za leto 2017 

Namen programa je privabiti dijake iz držav Zahodnega Balkana na srednješolske programe 

v Republiki Sloveniji s področij, opredeljenih v Politiki štipendiranja, in tako zagotoviti kader za 

slovenske delodajalce v državah, od koder prihajajo dijaki. Za štipendiranje dijakov se lahko 

prijavijo srednješolske izobraževalne ustanove, ki izvajajo ustrezne javno veljavne programe. 
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Tabela 19: Razpis štipendij za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana za 

leto 2017 

Ime razpisa 
Razpis štipendij za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega 

Balkana za leto 2017 

Predmet razpisa 

Štipendija za življenjske stroške dijakov od šolskega leta 2017/2018 dalje do zaključka 

srednješolskega izobraževanja; za dijake, ki morajo plačati šolnino, se zagotovi tudi 

štipendija za šolnino. 

Cilji Izobraževanje dijakov iz tujine za deficitarne poklice. 

Ciljna skupina 
Srednješolci, državljani držav Zahodnega Balkana, za programe, opredeljene v Politiki  

štipendiranja; dijake prijavi srednješolska izobraževalna ustanova v Sloveniji. 

Vrednost razpisa 150.000,00 EUR 

Predvidena poraba v 

letu 2016 
0,00 EUR 

Število štipendij srednješolske izobraževalne institucije za okvirno 15 dijakov 

Vir sredstev Proračunski sklad MDDSZ - PP 130132 

 

Prvič je bil tovrsten razpis objavljen leta 2008 kot pilotni projekt, zaradi uspešnosti pa se je 

projekt tudi nadaljeval.  

 
Tabela 20: Pregled števila vlog in podeljenih štipendij za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov 

Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji po letih 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Število prijaviteljev (šola) 1 1 13 22 35 24 33 0 

Število prijavljenih dijakov 16 1 33 22 35 24 23 0 

Število dodeljenih 

štipendij 16 1 18 17 14 22 23 

0 

* Razpis je bil objavljen konec leta 2015, rok prijave je do konca junija 2016. 

 

Razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih 

dogovorov v letu 2016 

Slovenija v okviru razvojnih dogovorov zagotavlja razvojno pomoč tudi v obliki pomoči za 

izobraževanje, kar vključuje program štipendiranja državljanov teh držav. V letu 2009 je sklad 

na podlagi sklepa Vlade RS v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, prvič 

objavil razpis štipendij za podiplomski študij državljanov Republike Kosovo v Sloveniji, nato pa 

vsako leto razpise za različne države (Zelenortski otoki, Egipt in Tunizija, Afganistan, Ukrajina, 

Palestina). V letu 2016 se bodo aktivnosti nadaljevale, razpis pa bo prilagojen dogovorom z 

državo upravičenko. 
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Tabela 21: Razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v 

letu 2016 

Ime razpisa 
Razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih 

dogovorov v letu 2016 

Predmet razpisa 

Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji, ki se bodo v Sloveniji izobraževali 

na podlagi dogovorov med Republiko Slovenijo in državami upravičenkami; štipendija se 

dodeli za celoten program izobraževanja. 

Cilji 
Zagotoviti izpolnjevanje razvojnih obveznosti Slovenije do držav upravičenk skozi 

zagotavljanje izobrazbe in kadrov glede na potrebe teh držav. 

Ciljna skupina 
Državljani držav upravičenk za izobraževanje na veljavni izobraževalni instituciji in javno 

veljavnem študijskem programu v Sloveniji. 

Vrednost razpisa 100.000,00 EUR 

Predvidena poraba v 

letu 2016 
0,00 EUR 

Število štipendij do 3 

Vir sredstev Proračun Republike Slovenije – MDDSZ - PP 9642 

 

Prvi razpis leta 2009 je bil objavljen na podlagi sklepa vlade. Razpis v letu 2010 je bil sicer 

predviden, vendar ni bil objavljen, sta bila pa nato v letu 2011 objavljena dva razpisa – en za 

štipendiste iz Zelenortskih otokov in en za štipendiste iz Egipta in Tunizije. Od leta 2012 je 

vsako leto objavljen po en razpis. Roki prijave so odprti do porabe sredstev.  

 
Tabela 22: Pregled števila vlog in podeljenih štipendij na podlagi razvojnih pomoči po letih 

Leto objave razpisa 2009 2011 2012 2013 2014 2015* 

država upravičenka Kosovo 

Zelenortski 

otoki, Egipt in 

Tunizija 

Afganistan Ukrajina Palestina Ukrajina 

število vlagateljev 10 11 2 8 4  

število podeljenih štipendij 6 4 2 3 3  

* Razpis je bil objavljen decembra 2015. 

 

B. Razpisi štipendij Ad futura za mobilnost za študijske obiske 

 

Štipendije Ad futura za študijske obiske so namenjene spodbujanju mednarodne mobilnosti in 

dvigu kakovosti izobraževanja in zaposljivosti udeležencev študijskih obiskov. 

 

Razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2016 

Namen programa je spodbuditi iniciativnost in samostojnost dijakov in študentov skozi 

mednarodno mobilnost in tako izboljšati zaposljivost po zaključku izobraževanja. Program je 

namenjen mednarodni mobilnosti izven ustaljenih programov izmenjav, kar udeležencem 

omogoča, da se srečajo s popolnoma drugačnimi razmerami in tako pridobivajo dragocene 

izkušnje. 
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Tabela 23: Razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2016 

Ime razpisa Razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2016 

Predmet razpisa 
Štipendija za študijski obisk v tujini v letu 2016 ali 2017, ki ga bo matična izobraževalna 

institucija dijaka ali študenta v Sloveniji vrednotila kot del izobraževanja. 

Cilji Omogočiti mladim mednarodno izkušnjo v okviru njihovega izobraževanja. 

Ciljna skupina dijaki in študenti, ki se izobražujejo v Sloveniji in odhajajo na študijski obisk v tujino 

Vrednost razpisa 250.000,00 EUR 

Predvidena poraba v 

letu 2016 
20.000,00 EUR 

Število štipendij 180 do 250 

Vir sredstev Proračunski sklad MDDSZ - PP 130132 

 

Prvi tovrstni razpis je bil objavljen leta 2009. Le prvo leto na razpisu niso bila podeljena celotna 

sredstva, saj je šlo za nov program, nato pa je hitro povpraševanje začelo presegati 

razpoložljiva sredstva.  

Tabela 24: Pregled števila vlog in podeljenih štipendij za študijske obiske v tujini po letih glede na leto 

objave razpisa 

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 

Število vlagateljev 195 418 666 406 525 428 0 

Število 

štipendistov 
151 271 567 319 445 398 

0 

* Razpis še ni v celoti zaključen, saj je rok prijave potekel 15. decembra 2015 in še ni odločeno o vseh zadevah. 
** Razpis je objavljen z odprtim rokom prijave do konca septembra 2016. 

 

Razpis štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 

2016/2017 v okviru programa Erasmus+ 

Namen programa Erasmus+ je dodatno krepiti mednarodno mobilnost, saj si je Slovenija 

postavila cilj, da bo do leta 2020 petina slovenskih študentov mobilna. 

 
Tabela 25: Razpis štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2016/2017 v 

okviru programa Erasmus+ 

Ime razpisa 
Razpis štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 
2016/2017 v okviru programa Erasmus+ 

Predmet razpisa 
Štipendiranje individualne mobilnosti študentov, vpisanih na višješolske ali visokošolske 
izobraževalne ustanove v RS, v okviru programa Erasmus+ za leto 2016. 

Cilji Omogočiti mladim mednarodno izkušnjo v okviru njihovega izobraževanja. 

Ciljna skupina študenti, izbrani za mobilnost v okviru programa Erasmus+ 

Vrednost razpisa 860.000,00 EUR 

Predvidena poraba v 
letu 2016 

600.000,00 EUR 

Število štipendij prijavitelji za okvirno 2.000 študentov 

Vir sredstev Proračunski sklad MDDSZ - PP 130132 
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Razpis sofinanciranja udeležbe slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem 

poletnem institutu v letu 2017 

V okviru Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative se tri do štiritedenske poletne šole 

v ZDA udeležijo mladi iz ZDA in Evrope. Udeleženci se izobražujejo na področju državljanske 

vzgoje ter razvoja vodenja in aktivizma v družbi. Cilj iniciative je vzpodbuditi povezave med 

ameriško in evropsko mladino ter dvigniti zavest o skupnih vrednotah in kulturni povezanosti.  

 

Razpis se objavlja vsako leto od  leta 2008 dalje. Programa se je do vključno 2015 vsako leto 

udeležil en dijak, od leta 2016 dalje pa se predvideva udeležba dveh dijakov. 

 
Tabela 26: Razpis sofinanciranja udeležbe slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem 

poletnem institutu v letu 2017 

Ime razpisa 
Razpis štipendije za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin 

mednarodnem poletnem institutu za leto 2017 

Predmet razpisa 
Štipendija za sofinanciranje stroškov udeležbe dijakov na mednarodnem poletnem 

institutu v ZDA 

Cilji 
Omogočiti mednarodno izkušnjo mladim, ki jih zanimajo mednarodni čez-atlantski odnosi, 

vloga svobodnih medijev v demokraciji in civilna iniciativa. 

Ciljna skupina slovenski dijaki 

Vrednost razpisa 12.000,00 EUR 

Predvidena poraba v 

letu 2016 
0,00 EUR 

Število štipendij 2 

Vir sredstev Proračun Republike Slovenije – MDDSZ - PP 9642 

 

C. Razpisi štipendij Ad futura za mobilnost za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja 

ali raziskovanja v tujini 

Štipendije Ad futura za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja ter razvojnega 

področja se dodeljujejo za udeležbo dijakov in študentov ter njihovih mentorjev na skupinskih 

ali individualnih tekmovanjih v tujini z namenom spodbude dijakom in študentom, da se 

potegujejo za odličnost svojega raziskovalnega dela in idej. 

 

Razpis sofinanciranja sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na 

tekmovanjih v tujini za leto 2016 

Namen razpisa je spodbujati udeležbo dijakov in študentov na mednarodnih tekmovanjih iz 

znanja, raziskovanja ter razvojnega področja v tujini, s čimer se ti potegujejo za odličnost 

svojega znanja, raziskovalnega dela in idej. Program pripomore k stimulativnemu učnemu 

okolju, poglabljanju znanj s konkretnega tekmovalnega področja ter pridobivanju in razvijanju 

drugih spretnosti dijakov in študentov (argumentiranje, retorika, predstavljanje in izražanje v 

tujem jeziku itd).  
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Tabela 27: Razpis sofinanciranja sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih 

v tujini za leto 2016 

Ime razpisa 
Razpis sofinanciranja sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na 

tekmovanjih v tujini za leto 2016 

Predmet razpisa 

Sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov na tekmovanjih iz znanja, raziskovanja in 

razvojnega področja v tujini, vključno s sofinanciranjem enega oziroma največ dveh 

mentorjev, v letu 2016 oziroma 2017 

Cilji 

Spodbuditi dijake in študente k udeležbi na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in 

raziskovanja ter razvojnega področja v tujini in k prizadevanju za odličnost svojega znanja, 

raziskovalnega dela in idej. 

Ciljna skupina posamezen dijak oziroma študent ali skupine dijakov oziroma študentov 

Vrednost razpisa 200.000,00 EUR 

Predvidena poraba v 

letu 2016 
50.000,00 EUR 

Upravičenci prijavitelji za okvirno 200 tekmovalcev in mentorjev 

Vir sredstev proračun Republike Slovenije - MDDSZ - PP 9642  

 

Prvi razpis je bil objavljen leta 2007, od takrat pa se razpis objavi vsako leto. Tekmovalce na 

razpis prijavijo izobraževalne ustanove oziroma druge institucije, ki tekmovalce pripravljajo na 

ta tekmovanja. Tekmovanja, na katerih slovenski dijaki in študenti dosegajo odlične rezultate, 

se uvrščajo olimpijade znanja (matematika, fizika, biologija, kemija), tekmovanja z 

raziskovalnimi nalogami in projekti in druga tekmovanja (tekmovanja v izgradnji brezpilotnih 

letal, tekmovanje v konstruiranju, izdelavi in vožnji enosedežnega dirkalnika, tekmovanje v 

vdiranju oziroma odpiranju fizikalnih sefov itd.). 

 

Tabela 28: Število prijaviteljev in upravičencev in udeležencev (tekmovalci in mentorji) na tekmovanjih iz 

znanja ali raziskovanja po letih 

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Število prijaviteljev 2 48 40 42 43 58 74 72 6 

Število prijavljenih oseb 24 213 211 267 276 398 501 500 62 

Število sofinanciranih oseb 24 168 133 182 230 305 395 444 0 

* Razpis je objavljen z odprtim rokom prijave do konca oktobra 2016. 
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2.1.3 Programi, sofinancirani iz sredstev evropske kohezijske 

politike  

 

Skladno s svojim ustanovnim aktom, sklad izvaja posamezne programe Operativnega 

programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014 

- 2020), ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike. Sklad v sistemu izvajanja 

kohezijske politike nastopa kot izvajalski organ ministrstva ali kot upravičenec. Svoje aktivnosti 

usmerja na področja prednostnih osi OP EKP 2014 - 2020, in sicer predvsem prednostne osi 

8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile« ter prednostne osi 

10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«.  

 

Podatki, ki se nanašajo na programe evropske kohezijske politike, temeljijo na zadnjem 

sprejetem Odloku o Izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike 2014-2020 (v nadaljevanju INOP), vendar se bodo v skladu s predlogi 

dopolnitev še spreminjali in bodo relevantni s sprejetjem oziroma dopolnitvijo Odloka VRS 

(obstoječi in novi predlogi operacij) predvidoma marca 2016.  

 

Posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij  

Posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij oz. izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem 

(ERŠS) je namenjeno usklajevanju med ponudbo in potrebami po kadrih. S tem se spodbuja 

vračanje visoko izobražene delovne sile iz izobraževalnih središč nazaj v regijo, kar prispeva 

k skladnejšemu regionalnemu razvoju. 

 

V letu 2016 bo sklad nadaljeval s spremljanjem izvajanja 88 operacij regijskih štipendijskih 

shem v okviru osmih javnih razpisov za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij iz 

sredstev Evropskega socialnega sklada, ki so bila podeljena v finančni perspektivi 2007-2013. 

Spremljanje izvajanja operacij vključuje pridobivanje in preverjanje ustreznosti dokazil o 

izvajanju približno 3500 pogodb o štipendiranju (dokazila o zaključku izobraževanja, zaposlitvi 

in trajanju zaposlitve, potrdila o vpisu za izobraževanje na višji stopnji ipd.). V primeru 

ugotovitve kršitve pogodb in neizpolnjevanja obveznosti bo sklad pripravil podatke za 

vzpostavitev terjatev in vodil register vseh nepravilnosti. V okviru vračil bo sklad pregledoval 

in potrjeval negativne ZZI in spremljal vračila v proračun.  

 

Štipendije za deficitarne poklice 2016-2020 

ZŠtip-1 je vzpostavil nov program štipendiranja deficitarnih poklicev. Štipendije se bodo 

podeljevale za izobraževalne programe, opredeljene s Politiko štipendiranja.  

V javnem razpisu se v skladu s Politiko štipendiranja (2015-2019) navede, da se bo dodelilo 

1000 štipendij in da v primeru, da ne bo razmerje v skladu z dokumenti ESS (V- 69 in Z-31), 

se razlika sredstev za štipendije financira iz istega vira kot se financirajo štipendije za 

deficitarnost preteklega šolskega leta. 
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Tabela 29: Štipendije za deficitarne poklice 

Ime programa  Štipendije za deficitarne poklice 

Prednostna os Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost 

Prednostna naložba 

Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v 

formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in 

kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim 

usmerjanjem in validiranjem pridobljenih kompetenc. 

Posredniški organ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Cilj programa  
Spodbujanje vpisa mladih v izobraževalne programe, ki so prepoznani kot deficitarni 
poklici in s tem zagotovili ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj 
posameznih gospodarskih panog. 

Vrednost za celotno 

obdobje  
13.829.301,27 EUR 

Predvidena poraba v 

2016 
300.000,00 EUR – strošek izplačila štipendij 
  26.069,07 EUR – strošek projektne pisarne 

 

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 2016-2020 

Program celovite podpore podjetjem za aktivno staranje delovne sile bo usmerjen v vdrževanje 

in nadgrajevanje delovnih zmožnosti starejših zaposlenih in bo prispeval k doseganju višje 

stopnje delovne aktivnosti starejših v Sloveniji.  

 

Tabela 30: Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 

Ime programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile  

Prednostna os Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile 

Prednostna naložba Aktivno in zdravo staranje 

Posredniški organ Ministrstvo za delo, družino,  socialne zadeve in enake možnosti 

Cilj programa 

Priiprava in izvedba usposabljanj za učinkovito upravljanje s starostjo, motiviranje 

starejših delavcev za uporabo, vzdrževanje in nadgradnjo njihovih delovnih 

zmožnosti in spodbujanje družbene odgovornosti v podjetjih. Vzpostavitev 

ukrepov za spreminjanje odklonilnega odnosa delodajalcev in širše javnosti do 

starejših zaposlenih.  

Vrednost za celotno 
obdobje 

30.000.000,00 EUR  

Predvidena poraba v letu 
2016* 

2.000.000,00 EUR 

*Sredstva zajemajo tako strošek razpisa kot strošek projektne pisarne. 
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Spodbujanje vključevanja oseb, ki so v postopku izgube zaposlitve, v programe in 

projekte APZ 

Tabela 31: Spodbujanje vključevanja oseb, ki so v postopku izgube zaposlitve, v programe in projekte APZ 

Ime programa 
Spodbujanje vključevanja oseb, ki so v postopku izgube zaposlitve, v 

programe in projekte APZ 

Prednostna os Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile 

Prednostna naložba Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z 
dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela  

Posredniški organ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Cilj programa 

Priprava in izvedba usposabljanj, ki bodo zaposlenim pred izgubo zaposlitve 

pomagala pri učinkovitem vključevanju v programe in projekte APZ ter jim tako 

olajšala prehod v novo zaposlitev.  

Vrednost za celotno 
obdobje 

1.600.000,00 EUR 

Predvidena poraba v letu 
2016* 

800.000,00 EUR 

*Sredstva zajemajo tako strošek razpisa kot strošek projektne pisarne. 

Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2016-2020 

Kompetenčni centri za razvoj kadrov omogočajo pridobivanje in kroženje znanja zaposlenih v 

podjetjih partnerstva določene panoge, spodbujajo sodelovanje pri razvoju kadrov ter prenos 

dobrih praks in promocije posameznih gospodarskih panog vključno o priložnostih in potrebah 

zaposlovanja. Z analizo stanja in izgradnjo panožnega modela kompetenc ter izvedbo 

izobraževanj in usposabljanj se zaposlenim omogoča pridobivanje novih znanj, veščin in 

kompetenc za večjo konkurenčnost podjetij in panoge na trgu. Sredstva, podeljena 

kompetenčnim centrom so v pretežni meri namenjena usposabljanju zaposlenih. Del aktivnosti 

izvaja sklad na področju kompetenc, ki jih potrebuje slovensko gospodarstvo.  

 
Tabela 32: Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 2.0) 

Ime programa  Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 2.0) 

Prednostna os Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost 

Prednostna naložba 

Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v 

formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, 

spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, 

vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc 

Posredniški organ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Cilj programa 

Vzpostavitev in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v okviru 

katerih se bodo nadgrajevala znanja, veščine in kompetence zaposlenih v 

podjetjih. Spodbuditi povezovanje,  sodelovanje in prenos dobrih praks med 

slovenskim podjetji na področju razvoja kadrov. V celotnem obdobju izvajanja je 

načrtovanih 40.000 vključitev v usposabljanja. Izbrani upravičenci bodo 

zasledovali kazalnik uspešnosti, ki zahteva, da 85 % vključenih uspešno zaključi 

usposabljanje, dokvalifikacijo ali specializacijo. 

Vrednost za celotno obdobje 11.800.000,00 EUR  

Predvidenega poraba v letu 

2016* 
1.475.000,00 EUR 

*Sredstva zajemajo tako strošek razpisa kot strošek projektne pisarne. 
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Dvig izobrazbene ravni 2016-2022 

 

Namen programa je izboljšati dostopnost izobraževanja nižje izobraženim odraslim, zvišati 
njihovo izobrazbeno raven in povečati njihovo vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati 
zaposljivost.  
 

Tabela 33: Dvig izobrazbene ravni 

Ime programa Dvig izobrazbene ravni 

Prednostna os Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost 

Prednostna naložba  Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost 

Posredniški organ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Cilji programa  
Dvigniti raven izobrazbe nižje izobraženih odraslih, s poudarkom na starejših od 

45 let.  

Vrednost za celotno obdobje 16.542.513,89 EUR 

Predvidena proraba v letu 

2016* 3.125.888,75 EUR 

*Sredstva zajemajo tako strošek razpisa kot strošek projektne pisarne. 

 

Spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih v letih 2016-2022  

 

Z namenom izboljšanja usposobljenosti mladih, ki izhajajo iz učnega procesa, vsebujejo 

prenovljeni programi srednjega in višjega izobraževanja večji obseg praktičnega usposabljanja 

z delom. Da se delodajalci lažje odločajo za nudenje praktičnega usposabljanja, MIZŠ skupaj 

s skladom podeljuje spodbude.   
 

Tabela 34: Spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih 

Ime programa Spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih 

Prednostna os Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost 

Prednostna naložba  

Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga 
dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši 
sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja  
 

Posredniški organ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Cilji programa  
Dvigniti usposobljenost mladih in omogočiti hitrejši in lažji prehod na trg dela po 

končanem izobraževanju. 

Vrednost za celotno obdobje / 

Predvidena proraba v letu 

2016* 
3.333.333,00 EUR 

*Sredstva zajemajo tako strošek razpisa kot strošek projektne pisarne. 
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Po kreativni poti do znanja 2015-2020 

S povezovanjem gospodarstva in visokega šolstva se bo spodbujalo pridobivanje praktičnega 

znanja in razvoj kompetenc študentov, kar jim bo omogočilo lažji prehod iz izobraževanja v 

zaposlitev. V programu se načrtuje tudi vzpodbujanje mobilnosti pedagoških delavcev v 

(ne)gospodarstvo ter mobilnost delovnih mentorjev v visoko šolstvo. Sklad bo v začetku leta 

2016 objavil javni razpis.  

 
Tabela 35: Po kreativni poti do znanja 

Ime programa Po kreativni poti do znanja 

Prednostna os  Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost 

Prednostna naložba  

Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v 

formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in 

kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega 

usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc 

Posredniški organ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Cilj programa 

Podpora projektom, kjer bodo študentje pod vodstvom mentorjev iz izobraževalne in 

gospodarske sfere pridobili praktične izkušnje in razvili kompetence, znanja in veščine, s 

katerimi bodo izboljšali svoje zaposlitvene možnosti po zaključku študija. 

Vrednost za celotno 

obdobje 
10.625.000,00 EUR 

Predvidena poraba 

v letu 2016 

1.969.860,00 EUR – strošek izvajanja programa 

   155.140,00 EUR – strošek projektne pisarne  
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2.1.4 Programi/projekti, financirani iz drugih virov 
 

Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarski industriji – KOCles 2.0 (2016-2017) 

Načrtovanje in razvoj izdelkov in storitev ter njihovo trženje se v sodobnem poslovnem svetu 

bliskovito spreminja. Doseganje dodane vrednosti zahteva kompetentne in motivirane 

zaposlene ter trajnostni model razvoja podjetja, ki zahteva nove poslovne prakse in znanja. 

Kompetenčni center bo poleg usposabljanja s področij design managementa, znamčenja, 

vodenja in uvajanja sprememb ter prodaje omogočal vpeljavo novih praks v slovenska 

lesarska podjetja.  

Tabela 36: Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarski industriji – KOCles 2.0 (2016-2017) 

Ime programa Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarski industriji – KOCles 2.0 (2016-2017) 

Posredniški organ 

oz. ministrstvo 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Cilj programa 

Z operacijo bomo vpeljali koncepte »design managementa«, znamčenja ter razvijali druge 

kompetence zaposlenih, ki lahko okrepijo uspešnost delovanja slovenskih lesarskih 

podjetij ter tako ohraniti delovna mesta v tej ključni slovenski gospodarski panogi. 

Predvideno število vključitev: 1.000 ter vsaj 10 izboljšav poslovnih praks slovenskih 

podjetij lesarske industrije. 

Predmet programa 
Sofinanciranje delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov in vpeljavo novih praks 

v lesarski industriji ter aktivnosti sklada za učinkovito in uspešno podporo izvedbi KOC. 

Upravičenci 
Podjetja iz lesarske in sorodne industrije, socialni partnerji (zbornice, združenja, grozdi 

...), srednje lesarske šole, univerze, dijaki in študenti lesarstva.  

Predvideno število 

upravičencev 
Predvidoma en konzorcij z vsaj 10 partnerji.   

Vrednost za celotno 

obdobje 
600.000,00 EUR 

Predvidena poraba 

v letu 2016 

285.000,00 EUR – strošek izvajanja programa 

   15.000,00 EUR – strošek projektne pisarne  

 

Vir sredstev 
Proračun Republike Slovenije – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  - PP 

160046 Spodbujanje lesne industrije 
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2.1 Razvoj kadrov 

 

2.1.1 Kadrovski načrt 

 
Na skladu je bilo na dan 31. 12. 2015 od dovoljenih 27 zaposlitev, realiziranih vseh 27 

zaposlitev za nedoločen čas, poleg tega pa je bilo zaposlenih tudi že 9 oseb od načrtovanih 

12 na projektu Tehnična podpora, sofinanciranemu iz Evropskega kohezijskega sklada. Ostale 

3 zaposlitve so bile realizirane 1. 1. 2016. 

 

V letu 2015 so se iztekli vsi programi ESS v okviru finančne perspektive 2007-2013 (zadnji 

programi s 30. 11. 2015) in s tem prenehale vse zaposlitve na projektih. 

 

V skladu s 13. členom Uredbe o porabi sredstev kohezijske politike v RS v programskem 
obdobju 2014 - 2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, v 
nadaljevanju: Uredba) sta Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predvideli sklad v vlogi izvajalskega organa. 
Tako je sklad v finančni perspektivi 2014-2020 upravičen do 12 zaposlitev v okviru projekta 
Tehnične podpore. 
 
Tabela 37: Število zaposlenih 

    Število zaposlenih Število zaposlenih  

     na dan 31.12.2015 na dan 31.12.2016 

A 
Zaposlitve v skladu s kadrovskim načrtom 

Vlade Republike Slovenije 
27 27 

B Zaposlitve na projektih   

  Tehnična podpora 9 12  

  Deficitarne štipendije 0 1 

  Po kreativni poti do znanja 0 4 

  
Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarski 

industriji  -  KOCles 2.0. 
 1 

*Do konca leta 2016 se načrtuje še zaposlitve na novih programih, predvidoma 16 oseb, vendar ti podatki v času 
priprave Poslovno finančnega načrta še niso znani. 

 

2.1.2 Tehnična podpora 

 
Tabela 38: Tehnična podpora 

Ime programa Tehnična podpora  

Prednostna os  Tehnična pomoč – Kohezijski sklad 

Prednostna naložba 
Tehnična pomoč – Kohezijski sklad 

Posredniški organ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Cilj programa 
Vsebinska in finančna koordinacija na ravni operativnega programa in koordinacija 

izvajanja aktivnosti sklada s posredniškimi organi.  

Vrednost programa za 

celotno obdobje 
2.304.158,83 EUR 

Predvidena poraba v letu 

2016 
321.102,49 EUR 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1251
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2.1.3 Načrt izobraževanja in usposabljanja 

 

Sklad bo imel tudi za leto 2016 opredeljena prednostna področja izobraževanja, ki se bodo 

nanašala izključno na pridobitev dodatnih strokovnih znanj ter znanj za bolj učinkovito in 

kvalitetno delo.  Zaradi nove finančne perspektive ter posledično priprave novih programov, ki 

naj bi jih izvajal sklad, se tudi v letu 2016 načrtujejo obiski mednarodnih konferenc ter udeležba 

na usposabljanjih na temo kohezijske politike, črpanja sredstev iz evropskih strukturnih 

skladov, vodenja projektov, razvoja kadrov ter upravljanja s človeškimi viri. 

2.2 Informacijska podpora 

 

Oddelek za informacijsko podporo je zadolžen za strateške in operativne naloge na področju 

informacijske tehnologije. Z večanjem obsega in vsebine dela se na področju informacijske 

tehnologije povečuje potreba po strateškem načrtovanje informatike in umeščanju obstoječih 

in novih rešitev v celovit informacijski sistem tako na nivoju sklada kot tudi na širšem nivoju 

zagotavljanja e-storitev ostalih organov javne uprave. 

2.3 Odnosi z javnostmi in promocijske aktivnosti 

 

Za celovito komuniciranje z javnostmi na skladu skrbi Oddelek za analize in odnose z javnostmi 

za področje štipendiranja ter oseba za stike z javnostjo zaposlena v Sektorju za koordinacijo 

kohezijske politike za področje razvoja kadrov.  

 

Z učinkovitim komuniciranjem želi sklad ciljnim javnostim predstaviti programe, informirati 

deležnike ter širiti prepoznavnost in pozitivno podobo sklada. 

2.3.1 Odnosi z javnostmi 

 

V 2016 bomo nadaljevali z aktivnostmi, namenjenim odnosom z zunanjimi javnostmi, ki 

temeljijo na načelih proaktivnosti, dvosmernem komuniciranju in vključevanju vseh deležnikov.  

 

Odnosi z mediji 

 
Tudi v 2016 se bomo na skladu trudil za dobro sodelovanje z novinarji različnih medijskih hiš, 

kjer bomo še naprej upoštevali temeljna načela za dobro komunikacijo z mediji: hitrost, 

ažurnost in točnost informacij. V 2016 načrtujemo nadaljnje obveščanje in informiranje 

novinarjev tako o novih projektih s področja razvoja kadrov kot tudi o razpisih s področja 

štipendiranja z namenom utrditi pozitivno javno podobo sklada in vzpostaviti dobre dolgoročne 

partnerske odnose z mediji.   

 

Odnosi s strankami 

 
Sklad s strankami komunicira preko različnih kanalov in sicer preko telefona, elektronske 

pošte, tedenskih e-novic, spletnega kluba, spletne strani ter preko portala e-uprava. Prav tako 

za namen obveščanja sklad pripravlja in sodeluje na različnih dogodkih ter pripravlja 

promocijska gradiva.  
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Za stranke, ki želijo pridobiti informacije po telefonu, ima sklad v času uradnih ur na voljo dve 

centralni telefonski številki (številko za splošne informacije in številko za informacije o Zoisovih 

štipendijah). Zaradi velikega števila klicev strank ima sklad izven uradnih ur vzpostavljen 

telefonski odzivnik.  

 

Sklad se bo ob objavi novih razpisov za delodajalce in zaposlene redno povezoval z Zavodom 

RS za zaposlovanje, Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije, Združenjem 

delodajalcev Slovenije in drugimi interesnimi združenji, da bo s tem dosegel čim širši krog 

zainteresirane javnosti. Ob objavi novih razpisov za mlade pa se bo sklad povezoval z 

univerzami, fakultetami, šolami, svetovalnimi službami izobraževalnih ustanov in drugimi 

organizacijami, ki so kakorkoli povezane z mladimi.  

 

Ob objavi vseh razpisov bo sklad tudi v 2016 obveščal javnost s pošiljanjem sporočil za javnost 

medijem in objavami vsebinskih prispevkov. 

 

2.3.2 Promocijske aktivnosti sklada 

 

S promocijskimi aktivnostmi si sklad prizadeva za boljšo prepoznavnost v javnosti, zato so 

vsebine sporočil povezane s poslanstvom, strateškimi usmeritvami in programi sklada.  

 

Promocijske aktivnosti sklada v letu 2016 bodo: 

- oblikovanje promocijskega materiala sklada (zloženke, brošure, plakati ipd.) in 

posredovanje ciljnim skupinam, 

- organizacija dogodkov (okrogle mize, delavnice, razprave ipd.) z namenom 

predstavitve novih programov sklada na sejmih, konferencah in drugih javnih dogodkih, 

- oblikovanje promocijskih sporočil o programih sklada (PR članki, oglasi) in njihovo 

posredovanje javnostim preko medijev ter zakupa oglaševalskega prostora v tiskanih  

in elektronskih medijih. 

Pri promocijskih aktivnostih sklad posebno pozornost namenja ciljnim skupinam, ki so 

udeležene v programih sklada: osnovnošolcem, dijakom in študentom, delodajalcem in 

zaposlenim ter izobraževalnim ustanovam. 

 

V letu 2016 bo sklad aktivno sodeloval (tudi z drugimi) na naslednjih dogodkih: 

- kariernih oz. poklicnih tržnicah, namenjenih poklicnemu usmerjanju dijakov in 

študentov v organizaciji osnovnih in srednjih šol po celotni Sloveniji, 

- zaposlitveni sejmi, 

- informativne delavnice za šolske svetovalne delavce na osnovnih in srednjih šolah po 

celotni Sloveniji, 

- drugih dogodkih (delavnice, razprave, posveti), povezanih z delom sklada. 

 

Spletna stran in spletni klub 

 
Sklad kot pomembno orodje za obveščanje in informiranje širše javnosti uporablja spletno 

stran (www.sklad-kadri.si). Na spletni strani redno objavljamo novice, razpise in različne 

koristne informacije tako s področja štipendij kot tudi s področja razvoja kadrov. Člani 

spletnega kluba in ostali prejemniki tedenskih novic pa bodo tudi v 2016 enkrat tedensko prejeli 

na svoj elektronski naslov kratke novice aktualnega tedna.  

http://www.sklad-kadri.si/
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3. FINANČNI NAČRT 

3.1 Izhodišča za izdelavo finančnega načrta v letu 2016 
 

Finančni načrt je sestavni del Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike 

Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2016. Z njim so ločeno načrtovana sredstva za 

izvajanje dejavnosti in aktivnosti po programih, skladno s poslanstvom sklada, strateškimi 

dokumenti in cilji. Posebej so opredeljena tudi potrebna sredstva za delovanje sklada.  

 

Pri oceni potrebnih finančnih sredstev za realizacijo programov je upoštevano, da se sredstva 

razpišejo in podelijo za vsa leta izobraževanja, od prejema pravice do zaključka 

izobraževalnega programa, kar praviloma traja več let. Zaradi vodenja računovodstva po 

načelu denarnega toka, sklad sredstev, ki jih mora imeti na voljo za pokrivanje bodočih 

obveznosti iz naslova štipendij, ne more evidentirati kot rezervacije.  

 

Načrtovana sredstva za leto 2016 temeljijo na realiziranih vrednostih prihodkov in odhodkov 

poslovanja sklada za leto 2015. Finančni načrt upošteva vse predvidene spremembe v 

obstoječih programih, načrtovane za leto 2016. Na enak način so za leto 2016 načrtovana 

sredstva, potrebna za izvajanje strokovnega dela sklada, ki upoštevajo obseg delovanja 

programov in posledično obseg odhodkov in prihodkov, potrebnih za realizacijo strokovnega 

dela sklada. 

 

Z letom 2015 je sklad zaključil izvajanje programov ESS iz Operativnega programa razvoja 

človeških virov 2007 – 2013. Programi so v celoti zaključeni. 

 

V letu 2016 vzpostavljamo programe iz Operativnega programa evropske kohezijske politike 

za obdobje 2014 - 2020. Programi, ki jih bo izvajal sklad, so še v fazi razvoja, zato so v 

finančnem načrtu 2016 prikazani le programi, ki so že v končni fazi usklajevanja in za katere 

se kmalu pričakuje potrditev s strani  organa upravljanja.  
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3.2 Pravne podlage 

 

Finančni načrt za leto 2016 je izdelan na osnovi: 

 Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 

– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),  

 Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), 

 Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list 

RS, št. 96/15), 

 Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),  

 Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)  

 Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),  

 Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),  

 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 

104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-

1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 

– ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 

90/15 in 102/15), 

 Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13 – ZUPJS-C in 8/16) in 

 drugih zakonskih, podzakonskih in internih predpisov. 
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3.3 Izvajanje programov sklada v letu 2015 

3.3.1 Realizacija prihodkov in odhodkov sklada za izvajanje programov v 

2015 

 
Realizirani prihodki za izvajanje programov sklada v letu 2015  

V letu 2015 je sklad za izvajanje programov razpolagal s sredstvi v skupni višini  17.265.384 

EUR, od tega je bilo v letu 2015 prejetih 14.236.010 EUR, preostala sredstva v višini  3.345.238 

EUR so predstavljala neporabljena sredstva za izvajanje programov iz preteklih let, večina iz 

naslova neporabljenih koncesijskih dajatev. S strani MDDSZ je sklad v letu 2015  prejel 

sredstva za programe mednarodne mobilnosti - Ad futura v višini 1.002.587 EUR iz proračuna 

RS in 3.627.375 EUR iz proračunskega sklada ter 3.266.053 EUR za izvajanje programov 

Usposabljanja in izobraževanje zaposlenih, Vseživljenjska karierna orientacija in Mentorstvo 

za mlade, ki so bili sofinancirani s strani ESS. S strani MIZŠ je sklad prejel sredstva v višini 

6.339.995 EUR za programe Pratično usposabljanje z delom, Popestrimo šolo in Po kreativni 

poti do praktičnega znanja, sofinancirane iz ESS.  

Iz preteklih let je sklad razpolagal z delom neporabljenih sredstev MZZ iz naslova razvojne 

pomoči za Kosovo v višini 40.916 EUR in z delom neporabljenih sredstev iz koncesijskih 

dajatev v višini 6.936.921 EUR. Hkrati so se razpoložljiva sredstva v letu 2015 zmanjšala za 

vračila neporabljenih sredstev za štipendije v preteklih letih in sicer v proračun RS – PP 9642 

za 33.902 EUR, v proračunski sklad MDDSZ – PP 130132 za 281.957 EUR in 3.632.599 EUR 

neporabljenih sredstev iz koncesij v proračunski sklad MDDSZ. 

Podroben prikaz s strukturo razpoložljivih sredstev je prikazan v spodnji tabeli. 

 
  Tabela 39: Realizirana vrednost prihodkov za izvajanje programov sklada v letu 2015 – v EUR 

Programi  
Realizirani odhodki v 

2015 
Struktura 

Programi mednarodne mobilnosti – Ad futura   2.167.238 14,52 

Programi mednarodne mobilnosti – Ad futura  - ZŠtip-1 3.241.044 21,70 

MDDSZ - Programi sofinanciranja izobraževanja in 
usposabljanja iz ESS 3.266.053 21,87 

MIZŠ - Programi sofinanciranja izobraževanja in 
usposabljanja iz ESS 6.339.995 42,46 

Ostali programi po Zakonu o štipendiranju - ZŠtip 21.876 0,16 

Vračila štipendij po programih Ad futura  -105.390 -0,71 

Skupaj 14.930.816 100,00 
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Odhodki za izvajanje programov sklada v letu 2015 

 

Realizacija odhodkov za izvajanje programov sklada v letu 2015 je bila 14.930.816 EUR. Za 

programe mednarodne mobilnosti – Ad futura so bila namenjena sredstva v višini  2.167.238 

EUR in za programe Ad futura na osnovi ZŠtip-1 v višini 3.241.044 EUR. Za programe ESS 

za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih - posredniško telo MDDSZ - so 

bila namenjena sredstva v višini 3.266.053 EUR in za programe ESS - posredniško telo MIZŠ 

- sredstva v višini 6.399.995 EUR. Za programe na osnovi Zakona o štipendiranju - ZŠtip so 

bila namenjena sredstva v višini  21.876  EUR. Zaradi neizpolnjevanja pogojev po pogodbah, 

so štipendisti na osnovi zahtevkov za vračilo štipendij, vrnili skladu 105.390 EUR. Sredstva je 

sklad v januarju 2016 vrnil v proračun RS oz. proračunski sklad MDDSZ. 
 

 

Tabela 40: Realizirana vrednost odhodkov za izvajanje programov v letu 2015 – v EUR 

Vir 
Realizacija  

prihodkov v 
2015 

Realizacija  
odhodkov v 

2015 

Finančni  
izid 

MDDSZ  – proračun RS  - PP 9642 1.002.587 950.381 52.206 

Vračilo neporabljenih sredstev za štipendije v 2014 - PP 9642 -33.907   -33.907 

Proračunski sklad  MDDSZ  - PP 130132 3.627.375 3.611.841 15.534 

Vračilo neporabljenih sredstev za štipendije v 2014 - PP 
130132 -281.957   -281.957 

MDDSZ – ESS 3.266.053 3.266.053 0 

MIZŠ – ESS 6.339.995 6.339.995 0 

MZZ 40.916 13.500 27.416 

Koncesije 6.936.921 854.436 6.082.485 

Vračilo neporabljenih sredstev za štipendije v 2014 - Koncesije -3.632.599   -3.632.599 

Skupaj 17.265.384 15.036.206   

Glavnice izterjanih štipendij - vračilo v  PP 9642 in PP 130132     -105.390 105.390 

Skupaj   14.930.816   

Presežek     2.334.568 
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3.3.2 Realizirani finančni izid prihodkov in odhodkov za programe sklada 

2015 

Sklad je v letu 2015 za izvajanje programov razpolagal s sredstvi v  višini 17.265.384 EUR, s 

katerimi so se financirale štipendije in druge oblike sofinanciranja izobraževanja v višini 

14.930.816 EUR.  

 

Končni rezultat izvajanja programov v 2015 je presežek denarnih sredstev v višini 2.334.568 

EUR.  

 

Tabela 41: Realiziran finančni izid za izvajanje programov za leto 2015 – v EUR 

Vir 
Realizacija  

prihodkov v 
2015 

Realizacija  
odhodkov v 

2015 

Finančni  
izid 

MDDSZ  – proračun RS  - PP 9642 1.002.587 950.381 52.206 

Vračilo neporabljenih sredstev za štipendije v 2014 - PP 9642 -33.907   -33.907 

Proračunski sklad  MDDSZ  - PP 130132 3.627.375 3.611.841 15.534 

Vračilo neporabljenih sredstev za štipendije v 2014 - PP 
130132 -281.957   -281.957 

MDDSZ – ESS 3.266.053 3.266.053 0 

MIZŠ – ESS 6.339.995 6.339.995 0 

MZZ 40.916 13.500 27.416 

Koncesije 6.936.921 854.436 6.082.485 

Vračilo neporabljenih sredstev za štipendije v 2014 - Koncesije -3.632.599   -3.632.599 

Skupaj 17.265.384 15.036.206   

Glavnice izterjanih štipendij - vračilo v  PP 9642 in PP 130132     -105.390 105.390 

Skupaj   14.930.816   

Presežek     2.334.568 

 

Tabela Struktura finančnega izida za izvajanje programov za 2015 prikazuje posamezne 

postavke glede na realiziran finančni izid izvajanja programov v 2015. 

 

Tabela 42: Struktura finančnega izida za izvajanje programov za leto 2015 – v EUR 

Opis višina   

Neporabljena sredstva koncesij iz preteklih let, za izplačilo prevzetih, še neplačanih pogodbenih 
obveznosti  do leta 2018 po že objavljenih razpisih, ki se financirajo iz koncesij z vključenimi vračili  
štipendij 2.449.886 

Neporabljena sredstva proračuna RS – MZZ za štipendije za državljane Kosova iz 2009  27.416 

Neporabljena sredstva proračuna RS – MDDSZ PP 9642    52.206 

Vračilo neporabljenih sredstev za štipendije iz 2013  - PP 9642 -33.907 

Neporabljena sredstva proračuna RS – Proračunski sklad MDDSZ PP 130132     15.534 

Vračilo neporabljenih sredstev za štipendije iz 2013  - PP 130132 -281.957 

Glavnice izterjanih štipendij - vračilo v  proračun RS  - PP 9642 105.390 

Presežek iz naslova izvajanja programov sklada za 2014 2.334.568 
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3.3.3 Pregled izterjav štipendij 

Sklad je od 6. 8. 2004 do 31. 12. 2015 izdal 1.817 zahtevkov za vračilo štipendij zaradi 

neizpolnjevanja pogodbenih določil iz različnih razlogov. Tabela prikazuje strukturo vračil 

štipendij glede na vir financiranja, število, zneske izdanih zahtevkov in višino njihovega vračila.    

 
Tabela 43: Izterjava štipendij do 31.12.2015 

Vir  
Število 
izdanih 

zahtevkov 

Vrednost 
izdanih 

zahtevkov 
Vračila  

Znesek 
vračil v % 

Glavnica Obresti 

MDDSZ  - Proračun RS  -      
PP 9642 233 1.234.520 872.676 70,69% 792.736 79.940 

MDDSZ - Proračunski sklad  -    
PP 130132 96 129.160 86.605 67,05% 86.319 286 

Koncesije  1.459 4.706.745 3.260.005 69,26% 3.121.083 138.922 

MDDSZ - ESS ( UIZ, VKO in 
MM ) 25 60.691 55.690 91,76% 54.760 930 

MIZŠ - ESS (PUD) 4 13.387 13.387 100,00% 13.249 138 

Skupaj 1.817 6.144.503 4.288.363 69,79% 4.068.147 220.216 

 

Vrnjena sredstva po razpisih za štipendije, ki se v tekočem letu financirajo iz proračuna RS - 

PP 9642 in proračunskega sklada MDDSZ - PP 130132, se vračajo po obračunu  s koncem 

leta. V proračun RS je sklad v februarju 2016 vrnil sredstva izterjanih štipendij v letu 2015 v 

višini 105.051 EUR glavnic in 12.764 EUR obresti ter v  proračunski sklad MDDSZ 1.620 EUR 

glavnic in 242 EUR obresti.  

 

Vračila štipendij, ki se financiranjo iz koncesij in jih je sklad zbiral do uvedbe ZUJF, se vračajo 

v proračunski sklad MDDSZ, ko je posamezen razpis zaključen. V septembru 2015 je sklad 

vrnil v proračunski sklad MDDSZ izterjane glavnice po 40., 43., 49., 50. javnem razpisu v 

skupni višini 720.224 EUR.  Vračilo teh sredstev je sklad izkazal v Bilanci stanja za leto 2015 

na kontu 986 in vplivajo na kumulativni presežek odhodkov nad prihodki sklada v 2015.  

 

V letu 2016 načrtujemo vračila sredstev za preostale izterjane štipendije po 40., 43., 49., 50. 

in prvič po 72. javnem razpisu, ki so se financirali iz koncesij, ki  jih bo sklad izterjal v letu 2016. 
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3.4 Finančni načrt izvajanja programov sklada v letu 2016 
 

Za izvajanje programov sklada v letu 2016 sklad načrtuje prihodke iz sredstev proračuna RS 

in evropskih sredstev za izvajanje programov štipendiranja oziroma sofinanciranja 

izobraževanja in usposabljanja, kot tudi neporabljenih sredstev iz preteklih let, ki jih ima na 

računu za financiranje nadaljevanja že začetih programov iz preteklih let. 

 

3.4.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov za programe sklada v 

letu 2016 

Finančni načrt prihodkov za programe sklada v letu 2016 

V letu 2016 načrtuje sklad za izvajanje programov sredstva v skupni višini   12.279.507 EUR. 

Načrtovanih prihodkov je 9.944.939 EUR. Hkrati sklad razpolaga še z neporabljenimi sredstvi 

v višini 2.334.568 EUR.  

S strani MDDSZ sklad načrtuje sredstva iz proračuna RS v višini 1.324.093 EUR za izvajanje 

programov mednarodne mobilnosti - Ad futura in program Slovenci v zamejstvu in po svetu, 

sredstva proračunskega sklada MDDSZ  v višini 6.065.986 EUR za programe mednarodne 

mobilnosti Ad futura ter sredstva v višini 300.000 EUR za izvajanje evropskih programov. S 

strani MIZŠ sklad načrtuje sredstva za izvajanje evropskih programov v višini 1.969.860 EUR.  

Sklad v letu 2016 uvaja nov program kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v lesni industriji 

v višini 285.000 EUR, ki ga bo financiral MGRT.Neporabljena sredstva iz koncesij iz preteklih 

let v višini  2.307.152 EUR bo sklad namenil za prevzete, še ne plačane obveznosti po že 

objavljenih razpisih za programe mednarodne mobilnosti Ad futura, ki se financirajo iz koncesij. 

Neporabljena sredstva MZZ iz preteklih let  v višini 27.416 EUR bodo namenjena poravnavi 

prevzetih obveznosti za štipendije iz razvojne pomoči za Kosovo. 

Nižja vrednost načrtovanih prihodkov za izvajanje programov v letu 2016 je posledica 

vzpostavljanja programov, sofinanciranih iz evropskih sredstev po novi finančni perspektivi 

2014 - 2020. V poslovnem delu načrta so predstavljeni programi, ki jih bo sklad začel izvajati 

v letu 2016, v finančnem delu načrta pa le programa, ki sta v končni fazi potrditve in katerih 

denarni tok za leto 2016 je že znan (program Po kreativni poti do znanja in Štipendije za 

deficitarne poklice). 

 

Tabela 44: Načrtovani viri prihodkov v letu 2016 – v EUR 

Vir 
Načrt 

prihodkov   
2016 

Neporabljena 
sredstva iz 
preteklih let  

SKUPAJ  Struktura 

MDDSZ – proračun  RS – PP 9642 1.324.093   1.324.093 10,78 

Proračunski sklad  MDDSZ -  PP 130132 6.065.986   6.065.986 49,40 

MDDSZ – ESS 300.000   300.000 2,45 

MIZŠ – ESS 1.969.860   1.969.860 16,04 

MZZ – neporabljena sredstva iz preteklih let   27.416 27.416 0,22 

MGRT – proračun  RS – PP 160046 285.000   285.000 2,32 

Koncesije – neporabljena sredstva iz preteklih let    2.307.152 2.307.152 18,79 

Skupaj 9.944.939 2.334.568 12.279.507 100,00 
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Finančni načrt odhodkov za programe sklada v letu 2016 

 

V letu 2016 sklad načrtuje odhodke za programe štipendiranja in drugih oblik sofinanciranja 

izobraževanja in usposabljanj v višini 11.041.077 EUR.   

 

Največ sredstev je načrtovanih za programe mednarodne mobilnosti - Ad futura, ki se izvajajo 

po ZŠtip-1 in sicer v višini 6.522.984 EUR. Sledijo programi za sofinanciranje izobraževanja in 

usposabljanja, ki se sofinancirajo iz evropskih sredstev, v višini 2.269.860 EUR. Tem   sledijo 

programi za spodbujanje mednarodne mobilnosti - Ad futura, ki se ne izvajajo po ZŠtip-1 in so 

načrtovani v višini 1.602.272 EUR. Za izplačila štipendij, ki se financirajo po programih na 

osnovi Zakona o štipendiranju je namenjenih 360.961 EURin za financiranje programov iz 

drugih virov je namenjenih 285.000 EUR. 

 

Nižje načrtovani odhodki za izvajanje programov 2016 in bodo sofinancirani iz evropskih 

sredstev, so enako kot nižji prihodki, rezultat vzpostavljanja izvajanja programov v novi finančni 

perspektivi 2014 – 2020 in njihov denarni tok za leto 2016 še ni dokončno znan. 

 
Tabela 45: Načrt odhodkov za posamezne vrste programov v letu 2016 v EUR 

Programi  Načrt odhodkov 2016 Struktura 

Programi mednarodne mobilnosti, ki se ne izvajajo po Zštip - 1 1.602.272 14,51 

Programi mednarodne mobilnosti, ki se izvajajo po Zštip - 1 6.522.984 59,08 

Programi po Zakonu o štipendiranju 360.961 3,27 

Programi sofinanciranja izobraževanja in usposabljanja iz ESS 2.269.860 20,56 

Programi/ projekti financirani iz drugih virov  285.000 2,58 

Skupaj 11.041.077 100,00 

 

 

V programih, navedenih v tabeli, so upoštevane le štipendije in sofinanciranja izobraževanj ter 

usposabljanj, kjer poteka denarni tok izplačil neposredno preko sklada. Sklad poleg teh 

programov izvaja tudi program Zoisovih štipendij, katerega denarni tok ne poteka preko sklada. 

Izplačila iz tega programa se financirajo končnim upravičencem neposredno iz proračuna 

Republike Slovenije, zato iz finančnega načrta sklada denarni tok ni razviden.  
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3.4.2 Načrtovani finančni izid prihodkov in odhodkov za programe 

sklada v letu 2016 

Tudi v letu 2016 načrtuje sklad pri izvajanju programov financiranja štipendij in drugih oblik 

sofinanciranja izobraževanja in usposabljanja presežek prihodkov nad odhodki. Načrtovani 

prihodki znašajo 12.279.507  EUR, načrtovani odhodki pa 11.041.077  EUR. Končni presežek 

v letu 2016 je načrtovan v višini 1.238.430 EUR in je kot v preteklih letih v celoti rezultat 

prevzetih, še neplačanih obveznosti za razpise za mednarodno mobilnost iz preteklih let, ki se 

financirajo iz koncesij študentskih servisov in jih bo porabil v naslednjih letih.  

 

Tabela 46: Načrtovani prihodki in odhodki ter finančni izid za izvajanje programov za leto 2016 – v EUR 

Vir Načrt prihodkov   2016 Načrt  odhodkov   2016 

MDDSZ – proračun  RS – PP 9642 1.324.093 1.324.093 

Proračunski sklad  MDDSZ -  PP 130132 6.065.986 6.065.986 

MDDSZ – ESS 300.000 300.000 

MIZŠ – ESS 1.969.860 1.969.860 

MGRT – proračun  RS – PP 160046 285.000 285.000 

MZZ – neporabljena sredstva iz preteklih let 27.416 27.416 

Koncesije – neporabljena sredstva iz preteklih let  2.307.152 1.068.722 

Skupaj 12.279.507 11.041.077 

Presežek   1.238.430 

 

Z načrtovanim presežkom sredstev za izvajanje programov v 2016 v višini 1.238.430 EUR bo 

sklad financiral prevzete, še neplačane obveznosti za že objavljene razpise po programih 

mednarodne mobilnosti, financirane iz koncesij, katerih izplačilo je po pogodbah načrtovano 

za leti  2017 – 2018. Razliko v presežku sredstev med neplačanimi obveznostmi po programih 

in načrtovanim presežkom v letu 2016, bo sklad vrnil v proračunski sklad v letu 2016.   

 

V letu 2015 je sklad proračunskemu skladu MDDSZ iz naslova neporabljenih sredstev po 

pogodbah za štipendiranje oz. njihovih odstopov, vrnil  sredstva v višini 2.500.000 EUR. Hkrati 

je bilo na proračunski sklad prenakazanih tudi 720.224  EUR sredstev, ki jih je sklad prejel po 

izdanih zahtevkih za vračilo štipendij iz 40., 43., 49., 50. javnega razpisa.     

 

V letu 2016 načrtujemo, da se bo z izplačili v celoti zaključil 72. javni razpis, objavljen v letu 

2009, s katerim je sklad sofinanciral neposredne kadrovske štipendije za šolsko leto 

2009/2010 in do zaključka šolanja.  Prejeta vračila iz navedenega razpisa, bo sklad v celoti 

prenakazal v proračunski sklad MDDSZ, kot tudi vrnjena sredstva po že zaključenih razpisih. 

 

Podroben pregled izvajanja dejavnosti sklada v letu 2016 prikazujemo v tabeli 46. 
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3.4.3 Financiranje štipendij in drugih oblik sofinanciranja izobraževanja v letu 2016 

V tabeli je prikazano financiranje štipendij in drugih oblik sofinanciranja izobraževanja in usposabljanja v letu 2016 po posameznih razpisih oz. 

javnih povabilih ter načrt financiranja prevzetih, še ne plačanih obveznosti po razpisih iz preteklih let, katerih vir financiranja so koncesije.  
 

Tabela 47: Financiranje štipendij in drugih oblik sofinanciranja izobraževanja v letu 2016 in poraba koncesij po denarnem toku v EUR  

Z.št. Naziv konta 
Vir 

financiranja 
Rebalans 
FN 2015 

Realizacija 
2015 

Real 
2015/ 
Načrt 
2015 

  FN  2016 

Načrt 
2016 / 
Real. 
2015 

2016 2017 2018 
Koncesije 
2016-2018 

I. 
NAČRTOVANI PRIHODKI ZA TEKOČE TRANSFERE - 
ŠTIPENDIJE  IN SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA 

  
23.422.274 17.265.384 73,71 12.279.507 71,12 1.068.722 400.252 290.161 1.759.135 

1. 
Proračun RS - MDDSZ za programe Ad futura in Slovence v 
zamejstvu in po svetu - PP 9642 

PP 9642 
1.324.093 1.002.587 75,72 1.324.093 132,07         

1.1. Vračilo neporabljenih sredstev za štipendije za 2015 
PP 9642 

  -33.907   0           

2. 

Drugi viri - neporabljena sredstva iz koncesij iz preteklih let za 
financiranje  pogodb o štipendiranju za razpise do 31.12.2012   

Koncesije  
6.936.921 6.936.921 100,00 2.307.152 33,26 1.068.722 400.252 290.161 1.759.135 

2.1. 

Vračilo vrnjenih in neporabljenih sredstev za štipendije, 
financirane iz koncesij 

Koncesije 
  -3.632.599   0           

3. 

Proračun RS - Proračunski sklad za koncesije študentskih 
servisov - namenska sredstva za štipendije   

Koncesije -       
PS MDDSZ  4.996.189 3.627.375 72,60 6.065.986 167,23         

3.1. 
Vračilo neporabljenih sredstev za štipendije za 2015 

Koncesije -  
PS MDDSZ    -281.957   0           

4. 
2012 -VKO - Vseživljenjska karierna orientacija - ESS - 85 %  - 
PP  99635 in Proračun RS MDDSZ - 15 % SLO - PP 6405 

ESS - 
MDDSZ 1.407.000 1.233.506 87,67 0 0,00         

5. 
2011 - UIZ - Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih  - ESS  
- 85 % - PP 6935 in Proračun RS MDDSZ - SLO - 15 % - PP   9405 

ESS - 
MDDSZ 653.411 574.660 87,95 0 0,00         

6. 
2014 - MM - Mentorstvo za mlade   - ESS  - 85 % - PP 6935  in 
Proračun RS  MDDSZ - SLO - 15 %  - PP   9405 

ESS - 
MDDSZ 1.548.750 1.457.887 94,13 0 0,00         

7. 
2016 - Štipendije za deficitarne poklice  ESS  - 80 % in SLO - 
15 %   

ESS - 
MDDSZ       300.000           

8. 
2012 - Praktično uspos.za vajence, dijake in študente - ESS - 
85 % - PP 6894 in Proračun RS   MŠŠ -SLO- 15 %  - PP  6947 

ESS-MŠŠ 
0 -727   0 0,00         

9. 
2012 - Popestrimo šolo - ESS -  85 %  -PP 9243 in Proračun RS 
MŠŠ - SLO - 15 % - PP 9255 

ESS-MŠŠ 
1.280.000 1.274.366 99,56 0 0,00         

10. 
2014 - PKP - Po kreativni poti do praktičnega znanja - ESS -  85 
%  -PP 9243 in Proračun RS MIZŠ - SLO - 15 % - PP 9255 

ESS-MIZŠ 
5.234.994 5.066.356 96,78 0 0,00         

11. 
2016 - PKP - Po kreativni poti do znanja - 2015 -2022 - ESS -  80 
% in SLO - 20 %  

ESS-MIZŠ 
  0   1.969.860           

12. 
Drugi viri - neporabljena sredstva proračuna za štipendije za 
Kosovo iz 2009 

PP- MZZ 
40.916 40.916 100,00 27.416 67,01         

13. 
Proračun RS - MGRT za program delovanja kompetenčenega 
centra v lesarski industriji 

PP - MGRT 
      285.000           

A. SKUPAJ PRIHODKI  ( =I.) 
  

23.422.274 
       
17.265.384 73,71 

           
12.279.507 71,12 1.068.722 400.252 290.161 1.759.135 
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Z.št. Naziv konta 
Vir 

financiranja 
Rebalans 
FN 2015 

Realizacija 
2015 

Real 
2015/ 
Načrt 
2015 

FN  2016 

Načrt 
2016/ 
Real. 
2015     

II. 
NAČRTOVANI ODHODKI ZA TEKOČE TRANSFERE - 
ŠTIPENDIJE  IN SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA 

  
19.108.576 14.930.816 78,14 11.047.077 72,04 

 
        

1.0. 
Načrtovane štipendije po programih Ad future za 2016, ki se 
ne izvajajo po Zštip-1 

  
0 0   10.000           

1.0.1.  . j.r. - 2016 - Program Fullbright  za leto 2018 
PP 9642 

      0           

1.0.2. 
 . j.r. - 2016 - Štipendije za post - doc na Evropskem univerzitetnem 
inštitutu (EUI) za leto 2017 

PP 9642 
      0           

1.0.3. j.r.-2016 - Program za prosilce za mednarodno zaščito PP 9642       10.000           

1.1. 
Načrtovane štipendije po programih Ad future do 2015, ki se 
ne izvajajo po Zštip-1 

  
4.027.539 2.167.238 53,81 1.592.272 73,47         

1.1.1. 
167. j.r. - 2013 - Štipendije za doktorski študij na Evropskem 
univerzitetnem inštitutu 2014/2015 in do konca študija 

PS  MDDSZ - 
PP 130132 

31.600 32.444 102,67 32.450 100,02         

1.1.2. 166.j.r. - 2013 - Štipendije za študij v tujini  za leto 2014  

PS  MDDSZ - 
PP 130132 776.989 701.639 90,30 293.574 41,84         

1.1.3. 
161 . j.r. - 2013 - Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v 
Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov  v 2013 - Ukrajina 

PS  MDDSZ - 
PP 130132 52.000 37.160 71,46 35.520 95,59         

1.1.4. 
160. j.r. - 2013 - Štipendije za podiplomski državljanov Zahodnega 
Balkana v Sloveniji  za leto 2013  

PS  MDDSZ - 
PP 130132 219.600 109.500 49,86 90.000 82,19         

1.1.5. 
156. j.r. - 2013 - Štipendije za študijsko mobilnost študentov v 
okviru programa Erasmus v 2013/2014 

PS  MDDSZ - 
PP 130132 200.000 -8.115   0 0,00         

1.1.6. 209. j.r. - 2015 - Program Fullbright  za leto 2017 PP 9642 0 0   0           

1.1.7. 191. j.r. - 2014 - Program Fullbright  za leto 2016 PP 9642 30.000 0   90.000           

1.1.8. 
186. j.r. - 2014 - Sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja 
slovenskih doktorskih študentov v tujini  za leto 2014 

PP 9642 
300.000 233.200 77,73 30.000 12,86         

1.1.9. 
171. j.r. - 2014 - Sofinanciranje slovenskih udeležencev programa 
Fullbright v ZDA v  2015/2016 

PP 9642 
90.000 18.823 20,91 52.000 276,26 

 
        

1.1.10. 
170. j.r. - 2014 - Sofinanciranje slovenskih udeležencev programa 
Fullbright v ZDA v  2014/2015 

PP 9642 
30.000 25.759 85,86 0 0,00         

1.1.11. 
168.j.r. - 2014 - Sofinanciranje srednješolskega tehniškega 
izobraževanja državljanov Zahodnega Balkana za  2014/2015   

PP 9642 
73.500 0   91.000           

1.1.12. 
163 . j.r. - 2013 - Sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja 
slovenskih doktorskih študentov v tujini  v 2013 

PP 9642 
23.300 3.000 12,88 0 0,00         

1.1.13. 
127.j.r. - 2011 - Sofinanciranje srednješolskega tehniškega 
izobraževanja državljanov Zahodnega Balkana za  2012/2013  

PP 9642 
20.000 15.000 75,00 0 0,00         

1.1.14. 
73.j.r. - 2009 - Štipendije za izobraževanje kosovskih državljanov v 
Sloveniji  

PP 6928 
40.916 13.500 32,99 27.416 203,08         

1.1.15. 
150 .j.r. - 2012 - Štipendije za študij slovenskih državljanov v tujini  
za 2013/2014  in do konca študija 

Koncesije  
916.464 580.140 63,30 409.786 70,64         

1.1.16. 
149. j.r. - 2012 - Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v 
Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov  v 2012 - Afganistan  

Koncesije  
16.800 16.800 100,00 16.800 100,00         
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Z.št. Naziv konta 
Vir 

financiranja 
Rebalans 
FN 2015 

Realizacija 
2015 

Real 
2015/ 
Načrt 
2015 

FN  2016 

Načrt 
2016/ 
Real. 
2015     

1.1.17. 
148. j.r. - 2012 - Štipendije za doktorski študij na Evropskem 
univerzitnem inštitutu 2013/2014 

Koncesije  
19.500 19.748 101,27 400 2,03         

1.1.18. 
147. j.r. - 2012 - Sofinanciranje srednješolskega tehniškega 
izobraževanja državljanov Zahodnega Balkana za  2013/2014 

Koncesije  
27.500 -5.500   24.500 -445,45         

1.1.19. 
138. j.r. - 2012 - Štipendije za doktorski študij tujih državljanov v 
Sloveniji  za 2012/2013 in do konca študija 

Koncesije  
113.934 6.960 6,11 11.400 163,79         

1.1.20. 
129.j.r. - 2011 - Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v 
Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov  v 2011 - Egipt   

Koncesije   
24.700 24.670 99,88 16.800 68,10         

1.1.21. 
128.j.r. - 2011 - Štipendije za študij slovenskih državljanov v tujini  
za 2012  in do konca študija 

Koncesije   
572.771 339.928 59,35 130.500 38,39         

1.1.22. 
124.j.r. - 2011 Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v 
tujino  v 2011 

Koncesije   
0 -840   0           

1.1.23. 
116.j.r. - 2011 - Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v 
Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov  v 2011 - Zelenortski otoki 

Koncesije   
22.400 6.760 30,18 16.800 248,52         

1.1.24. 
113.j.r. - 2011 - Štipendije za doktorski študij tujih državljanov v 
Sloveniji  v 2011 in do konca študija 

Koncesije   
81.860 -9.214   0 0,00         

1.1.25. 
105.j.r. - 2011 - Štipendije za študij slovenskih državljanov v tujini  
za 2012  in do konca študija 

Koncesije   
157.755 28.716 18,20 53.000 184,57         

1.1.26. 
91.j.r. - 2010 - Štipendije za doktorski študij tujih državljanov v 
Sloveniji  za 2010/2011 in do konca študija 

Koncesije   
0 -194   0           

1.1.27. 
87.j.r. - 2010 - Štipendije za študij slovenskih državljanov v tujini  za 
2010/2011 in do konca študija 

Koncesije   
125.260 -461   170.326           

1.1.28. 66.j.r. - 2009 - Doktorski študij tujih državljanov v Sloveniji 09/10   Koncesije   0 -8.660   0           

1.1.29. 65.j.r. - 2009 - Štipendije za študij slovenskih državljanov v tujini   Koncesije   60.690 -9.167   0 0,00         

1.1.30. 63.j.r. - 2009 - Štipendije za doktorski študij na EUI  2010/2011 Koncesije   0 -4.358   0           

2.0. 
Načrtovane štipendije po programih Ad future za 2016, ki se 
izvajajo na osnovi zakona o štipendiranje ( Zštip - 1) 

  
0 0   979.493           

2.0.1. 
 .j.r.- 2016 -Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanja 
državljanov Zahodnega Balkana za  leto 2017   

PS  MDDSZ - 
PP 130132       0           

2.0.2. 
 .j.r. - 2016 - Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v 
tujino  za leto 2016 

PS  MDDSZ - 
PP 130132       20.000           

2.0.3. .j.r. - 2016 - Štipendije za študij v tujini  za leto 2017  

PS  MDDSZ - 

PP 130132       0           

2.0.4. 
 . j.r. - 2016 - Štipendije za podiplomski študij državljanov 
Zahodnega Balkana v Sloveniji  za leto 2017/2018 

PS  MDDSZ - 
PP 130132       0           

2.0.5. 
. j.r. - 2016  - Štipendije za individualno  mobilnost študentov v tujino 
v študijskem letu 2016/2017 v okviru programa Erasmus  

PS  MDDSZ - 
PP 130132       600.000           

2.0.6. 
 . j.r. - 2016 - Štipendija za udeležbo slovenskega dijaka na 
B.Franklin mednarodnem poletnem institutu  za leto 2017 

PP 9642 
      0           

2.0.7. 
 . j.r. - 2016 -  Sofinanciranje sodelovanja mladih raziskovalnih 
skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini za leto   2016 

PP 9642 
      50.000           

2.0.8. 
 . j.r. - 2016 - Štipendije za doktorski študij na Evropskem 
univerzitetnem inštitutu (EUI) za leto 2017 

PP 9642 
      0           
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Z.št. Naziv konta 
Vir 

financiranja 
Rebalans 
FN 2015 

Realizacija 
2015 

Real 
2015/ 
Načrt 
2015 

FN  2016 

Načrt 
2016/ 
Real. 
2015     

2.0.9. 
 . j.r. - 2016 - Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v 
Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov  za leto 2016 

PP 9642 
      0           

2.0.10. 
 .j.r. - 2016 - Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij za 
šolsko/študijsko leto 2016/2017 

PP 9642 
      240.993           

2.0.11. 
 .j.r. - 2016 - Dodiplomski študij v RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu 2016/2017 PP 9642       68.500           

2.1. 
Načrtovane štipendije po programih Ad future do 2015, ki se 
izvajajo na osnovi zakona o štipendiranje ( Zštip - 1) 

  
4.081.293 3.241.044 79,41 5.543.491 171,04         

2.1.1. 
208.j.r.- 2015 -Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanja 
državljanov Zahodnega Balkana za  leto 2016   

PS  MDDSZ - 
PP 130132 0 0   73.500           

2.1.2. 
205.j.r. - 2015 - Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov 
v tujino  za leto 2015 

PS  MDDSZ - 
PP 130132 50.000 0   300.000           

2.1.3. 204.j.r. - 2015 - Štipendije za študij v tujini  za leto 2016  

PS  MDDSZ - 
PP 130132 0 0   728.000           

2.1.4. 
203.j.r. - 2015 - Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij za 
šolsko/študijsko leto 2015/2016 

PS  MDDSZ - 
PP 130132 400.000 1.176 0,29 500.000           

2.1.5. 
202. j.r. - 2015 - Štipendije za podiplomski študij državljanov 
Zahodnega Balkana v Sloveniji  za leto 2016/2017  

PS  MDDSZ - 
PP 130132 0 0   100.000           

2.1.6. 
199. j.r. - 2015  - Štipendije za individualno  mobilnost študentov v 
tujino v študijskem letu 2015/2016 v okviru programa Erasmus  

PS  MDDSZ - 
PP 130132 600.000 633.152 105,53 226.848 35,83         

2.1.7. 
198.j.r. - 2015 - Štipendije za deficitarne poklice za šolsko oz. 
študijsko leto 2015/2016 

PS  MDDSZ - 
PP 130132 300.000 296.200 98,73 1.188.000 401,08         

2.1.8. 
192. j.r. - 2014 - Štipendije za doktorski študij na Evropskem 
univerzitetnem inštitutu (EUI) za leto 2015  

PS  MDDSZ - 
PP 130132 64.000 0   0           

2.1.9. 190.j.r. - 2014 - Štipendije za študij v tujini  za leto 2015  

PS  MDDSZ - 
PP 130132 800.000 780.836 97,60 861.436 110,32         

2.1.10. 
189.j.r. - 2014 -Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanja 
državljanov Zahodnega Balkana za  leto 2015    

PS  MDDSZ - 
PP 130132 70.000 80.500 115,00 80.500 100,00         

2.1.11. 
188. j.r. - 2014 - Štipendija za udeležbo slovenskega dijaka na 
B.Franklin mednarodnem poletnem institutu  za leto 2015 

PS  MDDSZ - 
PP 130132 3.000 1.917 63,90 0 0,00         

2.1.12. 
187. j.r. - 2014 - Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v 
Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov  za leto 2014 - Palestina 

PS  MDDSZ - 
PP 130132 35.000 0   53.100           

2.1.13. 
185. j.r. - 2014 - Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov 
v tujino  za leto 2014 

PS  MDDSZ - 
PP 130132 300.000 291.980 97,33 109.917 37,65         

2.1.14. 
182.j.r. - 2014 - Štipendije za državljane zahodnega Balkana za 
dveletni program mednarodne mature za leto 2014  

PS  MDDSZ - 
PP 130132 82.800 41.400 50,00 41.400 100,00         

2.1.15. 
180. j.r. - 2014  - Štipendije za individualno  mobilnost študentov v 
tujino v študijskem letu 2014/2015 v okviru programa Erasmus  

PS  MDDSZ - 
PP 130132 50.000 21.990 43,98 310.290 1411,05         

2.1.16. 
179.j.r. - 2014 - Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij za 
šolsko/študijsko leto 2014/2015 

PS  MDDSZ - 
PP 130132 400.000 310.094 77,52 200.000 64,50         

2.1.17. 
177. j.r. - 2014 - Štipendije za podiplomski študij državljanov 
Zahodnega Balkana v Sloveniji  za leto 2014  

PS  MDDSZ - 
PP 130132 169.200 127.200 75,18 78.900 62,03         

2.1.18. 
207. j.r. - 2015 - Štipendija za udeležbo slovenskega dijaka na 
B.Franklin mednarodnem poletnem institutu  za leto 2016 

PP 9642 
0 0   10.000           
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Z.št. Naziv konta 
Vir 

financiranja 
Rebalans 
FN 2015 

Realizacija 
2015 

Real 
2015/ 
Načrt 
2015 

FN  2016 

Načrt 
2016/ 
Real. 
2015     

2.1.19. 
206. j.r. - 2015 -  Sofinanciranje sodelovanja mladih raziskovalnih 
skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini za leto   2015 

PP 9642 
70.000 0   250.000           

2.1.20. 
201. j.r. - 2015 - Štipendije za doktorski študij na Evropskem 
univerzitetnem inštitutu (EUI) za leto 2016 

PP 9642 
0 0   17.200           

2.1.21. 
200. j.r. - 2015 - Štipendije za post - doc na Evropskem 
univerzitetnem inštitutu (EUI) za leto 2016 

PP 9642 
0 0   8.400           

2.1.22. 
196. j.r. - 2015 - Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v 
Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov  za leto 2015 -  Ukrajina 

PP 9642 
0 0   42.000           

2.1.23. 
195.j.r. - 2015 - Dodiplomski študij v RS za Slovence v zamejstvu 
in po svetu 2015/2016 PP 9642 75.000 69.127 92,17 243.800 352,68         

2.1.24. 
184. j.r. - 2014 -  Sofinanciranje sodelovanja mladih raziskovalnih 
skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini za leto   2014 

PP 9642 
224.293 219.800 98,00 8.000 3,64         

2.1.25. 
178.j.r. - 2014 - Dodiplomski študij v RS za Slovence v zamejstvu 
in po svetu 2014/2015 PP 9642 388.000 365.672 94,25 112.200 30,68         

3.0. Vračila štipendij po programih Ad future za  2002 - 2015    2.000 -105.390   0 0,00         

3.0.1. 
164. j.r. -2013  Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov 
v tujino  v 2013 

PS  MDDSZ - 
PP 130132 2.000 -340               

3.0.2. 
163 . j.r. - Sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih 
doktorskih študentov v tujini  v 2013 

PP 9642 
  -4.042               

3.0.3. 
136. j.r. - 2012 -Sofinanciranje mladih raziskovalnih skupin in 
posameznikov na tekmovanjih v tujini v  2012 

PP 9642 
  0               

3.0.4. 
123.j.r. - 2011 - Sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja 
slovenskih doktorskih študentov v tujini  v 2011 

PP 9642 
  0               

3.0.5. 
119. j.r. - 2011 - Štipendije za državljane zahodnega Balkana v 
dveletnem programu mednarodne mature v RS v  2011 

PP 9642 
  -6.086               

3.0.6. 
115. j.r. - 2011 -Sofinanciranje mladih raziskovalnih skupin in 
posameznikov na tekmovanjih v tujini v  2011 

PP 9642 
  -3.000               

3.0.7. 
104.j.r. - 2010 - Sofinanciranje srednješolskega tehniškega 
izobraževanja državljanov Zahodnega Balkana za  2011/2012  

PP 9642 
  -5.000   0           

3.0.8. 
98.j.r. - 2010 - Sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja 
slovenskih doktorskih študentov v tujini  v 2010/2011 

PP 9642   
  -1.200               

3.0.9. 21.j.r. - 2006 - Dodiplomski in podiplomski študij Slovencev v tujini PP 9642   -30.974               

3.0.10. 14.jr. - 2005 - Slovenski podiplomci v tujini PP 9642   -37.694               

3.0.11. 2.+3.j.r. - 2003 - 2004  Slovenski dodiplomci in podiplomci v tujini PP 9642   -4.013               

3.0.12. 1.j.r. - 2002 - Slovenski  dodiplomci in podiplomci v tujini PP 9642   -13.041               

4.0. 
Načrtovane štipendije po programih na osnovi Zakona o 
štipendiranju (Zštip) 

  
873.589 21.876   360.961 1.650,03         

4.0.1. 40.j.r. - 2007 - Posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij ( RRA) Koncesije   -55.782   0           

4.0.2. 43.j.r. - 2007 - Posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij ( RRA) Koncesije   -2.485   0           

4.0.3. 49.j.r. - 2007 - Neposredne kadrovske štipendije - vpis 2007/08 Koncesije    -43.520   0           
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4.0.4. 50.j.r. - 2008 - Neposredne kadrovske štipendije - vpis 2008/09 Koncesije  3.000 -43.584   0           

4.0.5. 72.j.r. - 2009 - Neposredne kadrovske štipendije - vpis 2009/2010 Koncesije   10.000 -95.259   0           

4.0.6. 89.j.r. - 2010 - Neposredne kadrovske štipendije - vpis 2010/2011 Koncesije  10.000 -55.700   5.000           

4.0.7. 114.j.r. - 2011 - Neposredne kadrovske štipendije - vpis 2011/2012 Koncesije  100.679 -43.642   22.659           

4.0.8. 142.j.r. - 2012 - Neposredne kadrovske štipendije - vpis 2012/2013 
Koncesije   

359.910 209.080 58,09 190.751 91,23         

1.0.9. 
155.j.r. - 2013 - Neposredno  sofinanciranje kadrovskih štipendij  za 
šolsko/študijsko leto 2013/2014 

PS  MDDSZ - 
PP 130132 390.000 152.768 39,17 142.551 93,31         

5.0. 
Načrtovana sofinanciranja izobraževanja po programih 
sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada  2007- 2013 

PP MDDSZ 
3.609.161 3.266.053 90,49 0           

5.0.1. 121.+132.j.r. - 2012 - Vseživljenjska karierna orientacija 
ESS-MDDSZ 

1.407.000 1.233.506 87,67 0           

5.0.2. 
112. + 117. + 131. j.r. - 2011 - Usposabljanje in izobraževanje                
zaposlenih - 2011-2013 

ESS-MDDSZ 
653.411 574.660 87,95 0           

5.0.3. 173.j.r.- 2014 Mentorstvo za mlade ESS-MDDSZ 1.548.750 1.457.887 94,13 0           

5.1. 
Načrtovana sofinanciranja izobraževanja po programih za 
izvajanje evropske kohezijske politike - 2014 - 2020 

ESS-MDDSZ 
0 0   300.000           

5.1.1. j.r. - 2016 - KOC - Kompetenčni centri za razvoj kadrov   
ESS-MDDSZ 

                  

5.1.2. j.r. - 2016 - Štipendije za deficitarne poklice   ESS-MDDSZ       300.000           

5.1.3. 
j.r. -2016 - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne 
sile  

ESS-MDDSZ 
                  

6.0. 
Načrtovana sofinanciranja izobraževanja po programih 
sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada   2008 - 2015 

PP MIZŠ 
6.514.994 6.339.995 97,31 0           

6.0.1. 
108. + 133. + 152. j.r. - 2012 Praktično usposabljanje z delom za 
vajence, dijake in študente   

ESS-MIZŠ 
0 -727   0           

6.0.2. 122. + 139. j.r. - 2012 Popestrimo šolo ESS-MIZŠ 1.280.000 1.274.366 99,56 0           

6.0.3. 172. j.r. - 2013  Po kreativni poti do praktičnega znanja ESS-MIZŠ 5.234.994 5.066.356 96,78 0           

6.1. 
Načrtovana sofinanciranja izobraževanja po programih za 
izvajanje evropske kohezijske politike - 2014 - 2020 

ESS-MIZŠ 
0 0   1.969.860           

6.1.1. 
j.r. - 2016 - Spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih 
v letih 2016 - 2022    

ESS-MIZŠ 
                  

6.1.2. 
j.r. - 2016 - Sofinanciranje izobraževanja za dvig izobrazbene ravni 
2016 - 2022 

ESS-MIZŠ 
                  

6.1.1. j.r. - 2016 - PKP - Po kreativni poti do znanja - 2015 -2020   
ESS-MIZŠ 

      1.969.860   
 
        

7.1. 
Načrtovano sofinanciranje kompetenčnega centra za razvoj 
kadrov v lesarski industriji 2016 - 2017 

PP MGRT 
      285.000   

7.1.1. j.r. - 2016 - KOCles PP160046       285.000   

B. SKUPAJ ODHODKI (=II.) 
  

19.108.576 14.930.816 78,14 11.041.077 73,95 

C. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (= A - B) 
  

4.313.698 2.334.568 54,12 1.238.430 53,05 



 

 

 

 

3.5 Finančni načrt prihodkov in odhodkov za delovanje 

sklada  

3.5.1 Realizacija prihodkov in odhodkov za delovanje sklada v letu 

2015  

V finančnem načrtu 2015 je bilo načrtovano, da bodo prihodki in odhodki sklada za delovanje 

zagotavljali izvedbo vseh programov v letu 2015. Načrtovani prihodki za delovanje sklada v 

letu 2015, ki so zagotavljali izvedbo vseh  programov, so bili realizirani v višini 2.815.564 EUR 

oz. 84,10 % načrtovanih. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 2.475.834 EUR oz. 74,00 

% načrtovanih. Realiziran je bil presežek prihodkov nad odhodki v višini 339.730 EUR. 

Presežek je delno rezultat  neporabljenih sredstev iz prejetih obresti v 2015 in delno prejetih 

sredstev iz ESS, ker so se zaključili programi iz finančne perspektive 2007 – 2013. Presežna 

sredstva je sklad evidentiral kot rezervacijo za stroške tožb, ki so jih prijavitelji na ESS 

programih vzpostavili proti skladu, ker niso bili izbrani za sofinanciranje izobraževanja na 

razpisih. Preostanek sredstev je sklad rezerviral za zagonske stroške vzpostavitve programov  

iz evropskih sredstev iz finančne perspektive 2014 – 2020 do njihove končne potrditve.     

3.5.2 Finančni načrt prihodkov in odhodkov za delovanje sklada v 

letu 2016 

V letu 2016 sklad načrtuje prihodke in odhodke v višini 2.112.625 EUR, kar zagotavlja izvedbo 

vseh obstoječih programov za mednarodno mobilnost, programov po Zakonu o štipendiranju 

(ZŠtip) in (ZŠtip-1) ter vzpostavitev programov, sofinanciranih iz evropskih sredstev v okviru 

OP EKP 2014 -2020 ter pro. 

Prihodki za delovanje sklada v letu 2016 

Prihodke za delovanje načrtuje sklad iz proračuna RS, sredstev ESS za programe v okviru 

MDDSZ in MIZŠ, prejetih obresti ter donacije ameriške vlade za svetovalni center 

EducationUSA in neporabljenih sredstev iz preteklega leta. Podroben prikaz posameznih vrst 

prihodkov prikazujemo v naslednji tabeli. 

 
Tabela 48: Načrt prihodkov za delovanje sklada v 2016 – v EUR 

  

Realizacija 
2015 

Struktura Načrt 2016 Struktura 
Načrt 2016/ 
Real. 2015 

MDDSZ 2.179.662 77,41 1.531.691 72,50 70,27 

za izvajanje programov mednarodne 
mobilnosti, Zštip in Zštip-1 – PP 9641 902.785 32,06 1.184.519 56,07 131,21 

za izvajanje projektov ESS 1.276.877 45,35 347.172 16,43 27,19 

MIZŠ - za izvajanje projektov ESS 230.642 8,19 155.140 7,35 67,26 

MGRT 0   15.000 0,71   

Prihodki od obresti 194.503 6,91 61.264 2,90 31,50 

Drugi prihodki 24.190 0,86 10.000 0,47 41,34 

Neporabljena sredstva iz preteklih let 186.567 6,63 339.530 16,07 181,99 

Skupaj 2.815.564 100,00 2.112.625 100,00 75,03 
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Za izvajanje programov na podlagi ZŠtip, ZŠtip-1 in programov, ki jih je sklad razvil v podporo 

mednarodni mobilnosti ter izvajanje drugih projektov, so vir za financiranje proračunska 

sredstva, prihodki iz obresti ter drugi prihodki. Za te namene sklad načrtuje sredstva v višini 

1.501.600 EUR, oz. 71,08 % vseh načrtovanih prihodkov.  

 

Za izvajanje programov in projektov, ki se financirajo iz evropskih sredstev, sklad načrtuje 

prihodke v višini 611.025 EUR, kar predstavlja  28,92 % vseh načrtovanih prihodkov. Velik 

padec prihodkov glede na leto 2015 je posledica zaključka izvajanja programov ESS iz 

finančne perspektive 2007 – 2013 v letu 2015.  

 

Tudi v novi perspektivi bo sklad v primerih, kjer nastopa kot upravičenec, upravičen do 

povračila sredstev za delovanje t.i. projektne pisarne, kjer se priznajo stroški dela za zaposlene 

na projektu in določeni materialni stroški v povezavi s projektom - v pavšalu ali kot neposredni 

strošek. Za vrsto in višino sredstev se sklad dogovori z ustreznim posredniškim telesom.    

 

Pri programih, kjer sklad nastopa kot institucionalni partner, se stroški za podporo izvajanja 

programov zagotavljajo iz sredstev projekta Tehnične podpore, ki vzpostavlja nove programe 

v povezavi s posredniškimi telesi.   

 

Novi programi, ki se v letu 2016 vzpostavljajo v okviru  Operativnega programa za izvajanje 

kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, so podrobneje pojasnjeni v poslovnem delu načrta 

za 2016.  

 

Odhodki za delovanje sklada 2016 

Za uresničevanje razvojnih in tekočih letnih programov dela so odhodki za delovanje sklada v 

letu 2016 načrtovani v višini 2.112.625 EUR za plače in druge izdatke zaposlenih, za prispevke 

za socialno varnost po veljavni zakonodaji, odhodke za blago in storitve ter investicijske 

odhodke, potrebne za nemoteno delovanje sklada. Upoštevana so predpisana 

makroekonomska izhodišča in zakonske podlage glede rasti plač, prispevkov za socialno 

varnost in drugih prejemkov, določbe pravilnikov in pogodb, načrtovan obseg dela za vse 

obstoječe in nove programe dela ter načrtovano število zaposlenih po kadrovskem načrtu 

vlade in zaposlene, financirane iz sredstev ESS. 

 

Tabela 49: Načrt odhodkov za delovanje sklada v letu 2016 – v EUR 

  

Realizacija 
2015 

Struktura Načrt 2016 Struktura 
Načrt 2016/ 
Real. 2015 

Plače in drugi odhodki zaposlenim 1.520.104 61,40 1.024.903 48,52 67,42 

Prispevki za socialno varnost 215.597 8,71 143.982 6,82 66,78 

Odhodki za blago in storitve 693.330 28,00 691.554 32,73 99,74 

Zamudne obresti od manj izplačanih plač 7.526 0,31 0 0,00   

Rezervacija za tožbe prijaviteljev na ESS 0 0,00 208.186 9,85   

Investicijski odhodki 39.277 1,59 44.000 2,08 112,02 

Skupaj 2.475.834 100,00 2.112.625 100,00 85,33 

 



Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije  PFN 2016 

str. 58 

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenih ter prispevki za socialno varnost upoštevajo 

dovoljeno število zaposlitev po kadrovskem načrtu Vlade Republike Slovenije za leto 2016, ob 

predpostavki 100 % realizacije delovnih ur, sredstva za minulo delo in dodatke v skladu z 

Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter ZUJF. Načrtovana so izplačila za redne 

zaposlitve po kadrovskem načrtu in zaposlitve za delo na posameznih programih, financiranih 

iz sredstev ESS.  

Za vse izdatke zaposlenim za plače, prispevke za socialno varnost in druge izdatke, povezane 

s plačo, so načrtovani odhodki v skupni višini 1.168.885 EUR oz. 55,32 % vseh odhodkov. 

Sredstva se na preteklo leto zmanjšujejo za  tretjino.  

 

Pri zaposlenih po kadrovskem načrtu se sredstva za plače v letu 2016 glede na izplačana 

sredstva v letu 2015 povečujejo. Povečanje je rezultat napredovanj zaposlenih, ki so se 

sprostila v decembru 2015 in povečanja vrednosti plačilnih razredov s 1.9.2016, kot je 

opredeljeno v Ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016.  

 

Pri zaposlenih na ESS projektih se sredstva v letu 2016 glede na predhodno leto zmanjšujejo 

zaradi zaključenih projektov v okviru stare finančne perspektive, projekti v okviru nove 

perspektive pa še niso v celoti vzpostavljeni. Za projekte, katerih zaposlitve so že znane, so 

upoštevana napredovanja in povečanja plač kot za zaposlene po kadrovskem načrtu. 

 

Odhodki za blago in storitve upoštevajo obseg dela za izvajanje obstoječih programov kot 

tudi odhodkov zaradi vzpostavljanja programov, ki bodo del nove finančne perspektive. Za te 

namene so načrtovani odhodki v višini 691.554 EUR oz.  32,73 % vseh odhodkov.  

 

V  2015 se je zaključila dosedanja finančna perspektiva za programe ESS, kar pomeni, da se 

bodo odhodki za bodoče programe v letu 2016 šele vzpostavljali. Njihove končne vrednosti 

bodo znane šele po potrditvi posameznih programov.     

 

Zaradi zamika v potrjevanju projektov iz nove finančne perspektive, mora sklad zagotavljati za 

nemoteno delovanje dodatna sredstva za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, 

licenčnine in najema dodatnega prostora na strežniku izven sklada. Prav tako so načrtovana 

dodatna sredstva za stroške povezane z izterjavo zaradi kršenih pogodbenih obveznosti 

štipendistov (takse in stroški odvetnika v pravdnih postopkih). Izterjana sredstva, katerih vir 

financiranja je bil proračun RS oz. proračunski sklad MDDSZ, se po zaključku izvršbe oz. 

pravde v celoti nakažejo v proračun RS oz. proračunski sklad MDDSZ, tako glavnice kot 

obresti.   

 

Rezervacija za tožbe prijaviteljev na ESS programih - Sklad je v zaključnem računu za leto 

2015 evidentiral tožbe neizbranih prijaviteljev na ESS programih - tako glavnice kot morebitne 

zamudne obresti - iz razloga izgubljene tožbe. Ker so projekti ESS, ki so predmet tožbe, že 

zaključeni v 2015, je potrebno za morebitno izgubljeni sodni postopek rezervirati sredstva. V 

ta namen so v finančnem načrtu za 2016 rezervirana sredstva iz presežka prihodkov nad 

odhodki na ESS programih v letu 2015 in del sredstev iz prejetih obresti v letu 2015 v v višini 

208.186 EUR oz. 9,85 % vseh odhodkov.  
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Investicijski odhodki sklada so načrtovani v višini  44.000 EUR in predstavljajo  2,08 % vseh 

načrtovanih odhodkov sklada v letu 2016.   
 

Tabela 50: Načrt investicijskih odhodkov v letu 2016 – v EUR 

  
Realizacija 2015 Načrt 2016 

Načrt 2016/ 

Real.2015 

Sredstva za redno delovanje sklada  34.121 44.000 128,95 

posodobitev opreme 29.418 30.000 101,98 

programska oprema, licence 4.703 14.000 297,68 

Sredstva za projekte  5.156 0 0,00 

Informacijska in ostala oprema za novozaposlene 1.917 0 0,00 

programska oprema, licence 3.239 0 0,00 

Skupaj 39.277 44.000 112,02 

 

Za redno delovanje sklada, ki se financira iz proračuna RS, sklad načrtuje investicijske 

odhodke v višini 44.000 EUR, od tega je 30.000 EUR namenjenih za posodobitev informacijske 

in druge opreme ter 14.000 EUR za posodobitev programske opreme in nakup licenc.  

Za delovanje projektov, financiranih iz evropskih sredstev, sklad ne načrtuje investicijskih 

odhodkov, glede na to, da se programi v novi finančni perspektivi šele vzpostavljajo in 

dokončno še niso znani vsi njihovi elementi.  

 

 

 

Podroben pregled prihodkov in odhodkov za delovanje sklada v letu 2016 prikazujemo v tabeli 

50. 
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         Tabela 51: Izkaz prihodkov in odhodkov za delovanje sklada v letu 2016 po denarnem toku v EUR 

   
NAČRT 2015 REALIZACIJA 01.01.2015 do 31.12.2015 NAČRT 2016   

Z.št. 
Členitev 
kontov 

Naziv konta 
NAČRT  

2015 
SKLAD 

Načrt  
2015         
KN 

Načrt 
2015    

Obresti 

Načrt 
2015     
ESS 

Realizacija 
2015   

SKLAD 

Real 
2015/ 
Načrt 
2015 

Realizacija 
2015   
KN 

Realizacija 
2015   

OBRESTI 

Realizacija 
2015            
ESS 

Real 
2015/ 
Načrt 
2015 
KN 

Real 
2015/ 
Načrt 
2015 

OBRESTI 

Real 
2015/ 
Načrt 
2015 
ESS 

NAČRT  
2016 

SKLAD 

NAČRT  
2016/   
Real. 
2015 

Načrt  
2016      
KN 

Načrt 
2016    

Obresti 

Načrt 
2016        
ESS 

Načrt 
2016 -   

KOC les 

1. 7102 
Prihodki od obresti od vrnjenih štipendij in a vista 
sredstev 28.000   28.000   40.746 145,5   40.746     145,5   30.000 73,63   30.000     

2. 7102 
Prihodki od obresti od depozitov v zakladnico in 
v poslovne banke 130.000   130.000   153.757 118,3   153.757     118,3   31.264 20,33   31.264     

3. 7141 
Drugi prihodki - Education USA, stroški izvršb in 
drugo 12.000 12.000     24.190 201,6 24.190     201,6     10.000 41,34 10.000       

4. 7400 
MDDSZ - OP EKP 2014 - 2020/ Tehnična pomoč / 
TP KS 80.160     80.160 0 0,0     0       321.103       321.103   

5. 7400 
MDDSZ - OP EKP 2014 - 2020 / Štipendije za 
deficitarne poklice/ DŠP         0               26.069       26.069   

6. 7400 
MIZŠ - OP EKP 2014 - 2020/ Po kreativni poti do 
praktičnega znanja  / PKP          0               155.140       155.140   

7. 7400 
MDDSZ - OP RČV 2007 - 2013 / Prihodki iz 
tehnične pomoči ESS / TP 369.902     369.902 313.962 84,9     313.962     84,88 0 0,00     0   

8. 7400 
MDDSZ -  OP RČV 2007-2013 / Reforma institucij 
na trgu dela  /  IKP 172.208     172.208 112.647 65,4     112.647     65,41 0 0,00     0   

9. 7400 
MDDSZ - OP RČV  2007-2013 / Usposabljanje in 
izobraževanje zaposlenih   / UIZ 261.586     261.586 226.079 86,4     226.079     86,43 0 0,00     0   

10. 7400 
MDDSZ - OP RČV  2007-2013 / Vseživljenjska 
karierna orientacija  / VKO 222.402     222.402 187.925 84,5     187.925     84,50 0 0,00     0   

11. 7400 
MDDSZ - OP RČV  2007-2013 /  Krepitev sklada / 
KS  365.970     365.970 335.804 91,8     335.804     91,76 0 0,00     0   

12. 7400 
MDDSZ - OP RČV 2007-2013/  Mentorstvo za 
mlade / MM  138.508     138.508 100.460 72,5     100.460     72,53 0 0,00     0   

13. 7400 
MIZŠ - OP RČV 2007 - 2013/Praktično uspos. z 
delom za vajence, dijake in študente /PUD novi 35.960     35.960 26.872 74,7     26.872     74,73 0 0,00     0   

14. 7400 
MIZŠ - OP RČV  2007 - 2013 / Popestrimo šolo  / 
POŠ 103.209     103.209 65.913 63,9     65.913     63,86 0 0,00     0   

15. 7400 
MIZŠ - OP RČV  2007 - 2013/ Po kreativni poti do 
praktičnega znanja  / PKP 199.661     199.661 137.857 69,0     137.857     69,05 0 0,00     0   

16.1.   Sredstva iz državnega proračuna za tekoče odhodke   995.892 995.892     876.569 88,0 876.569     88,0     1.140.519 130,11 1.140.519       

16.2.   Sredstva iz državnega proračuna za investicije 44.018 44.018     26.216 59,6 26.216     59,6     44.000 167,84 44.000       

16. 7400 
Sredstva iz državnega proračuna  za tekoče 
odhodke in investicije(=16.1.+ 16.2.) - PP 9641 1.039.910 1.039.910     902.785 86,8 902.785     86,8     1.184.519 131,21 1.184.519       

17. 7400 MGRT - KOC les / Proračun RS         0               15.000 0,00       15.000 

18. 7400 Neporabljena sredstva iz preteklega leta 186.567   186.567   186.567 100,0   186.567     100,0   339.530 181,99   231.017 108.713   

A.   SKUPAJ PRIHODKI    3.346.043 1.051.910 344.567 1.949.566 2.815.564 84,1 926.975 381.070 1.507.519 88,1 110,6 77,33 2.112.625 75,03 1.194.519 292.281 611.025 15.000 
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Z.št. 
Členitev 
kontov 

Naziv konta 
NAČRT  

2015 
SKLAD 

Načrt  
2015         
KN 

Načrt 
2015    

Obresti 

Načrt 
2015     
ESS 

Realizacija 
2015   

SKLAD 

Real 
2015/ 
Načrt 
2015 

Realizacija 
2015   
KN 

Realizacija 
2015   

OBRESTI 

Realizacija 
2015            
ESS 

Real 
2015/ 
Načrt 
2015 
KN 

Real 
2015/ 
Načrt 
2015 

OBRESTI 

Real 
2015/ 
Načrt 
2015 
ESS 

NAČRT  
2016 

SKLAD 

NAČRT  
2016/   
Real. 
2015 

Načrt  
2016      
KN 

Načrt 
2016    

Obresti 

Načrt 
2016        
ESS 

Načrt 
2016 -   

KOC les 

I. 40 TEKOČI ODHODKI (=1.+2.+3.+4.) 3.240.910 1.247.756 104.703 1.888.451 2.436.557 75,2 1.042.908 0 1.393.649 83,6   73,80 2.068.625 84,90 1.308.973 0 536.467 15.000 

1. 400 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 
(=1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) 1.650.667 611.652 27.307 1.011.708 1.520.104 92,1 586.970 0 933.134 96,0   92,23 1.024.903 67,42 622.110 0 391.309 11.484 

1.1. 4000 Plače in dodatki 1.437.752 534.480 27.307 875.965 1.328.911 92,4 514.503   814.408 96,3   92,97 894.301   549.470   334.693 10.138 

1.2. 4001 Regres za letni dopust 24.147 10.930   13.217 24.358 100,9 10.753   13.605 98,4   102,93 31.279   19.597   11.218 464 

1.3. 4002 Povračila(prevoz in prehrana )+jubilejne+ odpravnine 186.425 65.160   121.265 163.436 87,7 60.148   103.288 92,3   85,18 94.715   50.008   43.881 826 

1.4. 4003 Sredstva za redno delovno uspešnost   0 0   0 0   0   0       0   0   0 0 

1.5. 4015 Premije kolektivnega dod.pokoj.zav. - ZKDPZJU 2.343 1.082   1.261 3.400 145,1 1.566   1.833 144,8   145,38 4.608   3.035   1.517 56 

2. 401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST (=2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) 231.478 86.051 4.396 141.031 215.597 93,1 83.060 0 132.537 96,5   93,98 143.982 66,78 88.465 0 53.886 1.632 

2.1. 4010 Prispevek za pokojnin.in invalid.zavarovanje 8,85% 127.241 47.301 2.417 77.523 117.542 92,4 45.396   72.146 96,0   93,06 79.146   48.628   29.620 897 

2.2. 4011 Prispevek za zdravst.zavarovanje 6,56+0,53 = 7,09% 101.937 37.895 1.936 62.106 94.393 92,6 36.617   57.776 96,6   93,03 63.406   38.957   23.730 719 

2.3. 4012 Prispevek za zaposlovanje - 0,06% 862 321 16 525 2.330 270,3 529   1.801 164,8   343,00 537   330   201 6 

2.4. 4013 Prispevek za starševsko varstvo - 0,1 % 1.438 534 27 877 1.332 92,6 517   815 96,8   92,96 894   549   335 10 

3. 402 
IZDATKI  ZA  BLAGO  IN  STORITVE 
(=3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.+3.7.+3.8.) 1.285.765 550.053 0 735.712 693.330 53,9 372.321 0 321.009 67,7   43,63 691.554 99,74 598.398 0 91.272 1.884 

3.1. 
4020 + 
4021 Pisarniški in splošni material in storitve   74.500 74.500 0 0 74.241 99,7 68.425 0 5.816 91,8     74.368 100,17 74.368 0 0 0 

3.2. 4022 Energija, voda, kom.storitve in komunikacije   62.000 62.000 0 0 48.437 78,1 41.346 0 7.091 66,7     48.000 99,10 48.000 0 0 0 

3.3. 4023 Prevozni stroški in storitve   3.900 3.900 0 0 2.677 68,6 2.751 0 -74 70,5     2.800 104,59 2.800 0 0 0 

3.4. 4024 Izdatki za službena potovanja   40.362 10.000 0 30.362 10.925 27,1 1.405   9.520 14,1   31,35 10.860 99,41 7.000 0 3.860 0 

3.5. 4025 Tekoče vzdrževanje   51.963 51.963 0 0 57.782 111,2 26.768 0 31.014 51,5     62.000 107,30 62.000 0 0 0 

3.6. 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   195.520 165.520 0 30.000 198.133 101,3 91.217 0 106.916 55,1   356,39 194.000 97,91 194.000 0 0 0 

3.7. 4027 Kazni in odškodnine 0 0 0 0 0   0   0       0   0 0 0 0 

3.8. 4029 Drugi operativni odhodki   857.520 182.170 0 675.350 301.135 35,1 140.409 0 160.726 77,1   23,80 299.526 99,47 210.230 0 87.412 1.884 

4. 4034 Zamudne obresti 73.000 0 73.000 0 7.526 10,3 558   6.968       0   0 0 0 0 

5. 1806 Rezervacija sredstev za tožbe iz ESS programov 0       0               208.186   0 0 208.186 0 

II. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI (=1.+2.+3.+4.) 105.133 44.018 0 61.115 39.277 37,4 34.121 0 5.156 77,5   8,44 44.000 112,03 44.000 0 0 0 

1. 
4201-
4202 Nakup opreme 38.904 35.000   3.904 31.335 80,5 29.418   1.917 84,1   49,10 30.000 95,74 30.000   0 0 

2. 4207 Nakup nematerialnega premoženja 66.229 9.018   57.211 7.942 12,0 4.703   3.239 52,2   5,66 14.000 176,29 14.000   0 0 

B.   
SKUPAJ TEKOČI IN INVESTICIJSKI ODHODKI 
(=I.+II.) 3.346.043 1.291.774 104.703 1.949.566 2.475.834 74,0 1.077.029 0 1.398.805 83,4   71,75 2.112.625 85,33 1.352.973 0 744.653 15.000 

C.   PRESEŽEK  PRIHODKOV NAD ODHODKI (= A - B) 0 -239.864 239.864 0 339.730   -150.054 381.070 108.714 62,6     0   -158.454 292.281 -133.628 0 



Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije  PFN 2016 

str. 62 

3.5.3 Načrtovani finančni izid prihodkov in odhodkov sklada 

 

Finančni načrt sklada v letu 2016 je izdelan na osnovi vseh potrebnih vsebinskih in strokovnih 

podlag, zakonov in predpisov. Izdelan je ločeno s pregledom načrta za izvajanje programov 

sklada in s pregledom načrta za delovanje sklada.  

 

V letu 2016 so načrtovani celotni prihodki sklada v višini 14.392.132  EUR, in sicer za programe 

sklada 12.279.507  EUR in za delovanje sklada v višini 2.112.625  EUR. 

 

Glede na realizacijo celotnih prihodkov v letu 2015 se načrtovani prihodki za programe in 

delovanje sklada v letu 2015 močno zmanjšujejo. Nižje načrtovani prihodki se od prejšnjih let 

delno zmanjšujejo zaradi že porabljenih koncesijskih sredstev za prevzete obveznosti po 

programih iz preteklih let, ki se financirajo iz zadržanih prihodkov, hkrati pa sklad od sredine 

2012 ni več prejemnik teh sredstev kot tudi dejstva, da se je v 2015 zaključila finančna 

perspektiva ESS 2007 – 2013 in se novi programi v 2016 šele vzpostavljajo. Načrtovani  

prihodki za delovanje sklada tako sledijo višini programov iz evropskih sredstev, katerih 

denarni tok v 2016 je že znan. Prihodki za delovanje zaposlenih po kadrovskem načrtu se 

povečujejo iz razloga višje dotacije proračuna države zaradi nižjih obrestnih prihodkov.  

 

V letu 2016 so načrtovani celotni odhodki sklada v višini 13.153.702 EUR, in sicer za programe 

sklada 11.041.077  EUR in za delovanje v višini 2.112.625  EUR. Glede na realizacijo celotnih 

odhodkov v letu 2015 se načrtovani odhodki za programe in delovanje sklada v letu 2016 

zmanjšujejo. Podrobna pojasnila za posamezne kategorije odhodkov so navedene v analitični 

tabeli 46 za programe sklada in tabeli 50 za delovanje sklada.  

 

Načrtovani odhodki sklada za izvajanje programov v letu 2016 so namenjeni izvajanju 

programov za spodbujanje mednarodne mobilnosti - Ad futura, programov in projektov, 

sofinanciranih iz evropskih sredstev in programov štipendiranja na osnovi Zakona o 

štipendiranju (ZŠtip in ZŠtip-1).  

 

Odhodki za delovanje sklada so v letu 2016 namenjeni za stroške dela, izdatke za blago in 

storitve ter investicijske odhodke.  

 

V letu 2016 sklad za načrtovano realizacijo programov štipendiranja in drugih oblik 

izobraževanja - ob realizaciji vseh prihodkov - načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 

1.238.430 EUR. Presežek sredstev v celoti predstavljajo prevzete, še neplačane obveznosti 

za razpise za mednarodno mobilnost iz preteklih let, katerih vir financiranja so koncesije 

študentskih servisov. Presežek sredstev se glede na leto 2015 zmanjšuje. 

 

Sklad v letu 2016 načrtuje, da bo na področju delovanja deloval z izravnanimi prihodki in 

odhodki ob predpostavki, da bodo v celoti realizirani načrtovani prihodki in odhodki. 
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Tabela 52: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2016 – v EUR 

      REALIZACIJA     
  - v evrih - FINANČNI JANUAR- FINANČNI FN 2016/  
    NAČRT DECEMBER  NAČRT REAL.2015 
    2015 2015 2016   

    (3) (2) (3) (4=3/2) 

7 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 26.768.317 20.080.949 14.392.132 71,67 

  TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 7.106.921 3.523.016 2.378.416 67,51 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 0   

71 NEDAVČNI PRIHODKI 7.106.921 3.523.016 2.378.416 67,51 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 158.000 194.503 61.264 31,50 

711 Takse in pristojbine 0 0 0   

712 Globe in druge denarne kazni 0 0 0   

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 0 0   

714 Drugi nedavčni prihodki 12.000 24.191 10.000 41,34 

24 
Drugi nedavčni prihodki - neporabljene koncesije iz 
preteklih let 

6.936.921 3.304.322 2.307.152 69,82 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 0   

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 0   

721 Prihodki od prodaje zalog 0 0 0   

722 
Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 

0 0 0   

73 PREJETE DONACIJE 0 0 0   

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 0 0   

731 Prejete donacije iz tujine 0 0 0   

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0 0 0   

74 TRANSFERNI PRIHODKI 19.661.396 16.557.933 12.013.716 72,56 

740 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 

9.398.733 7.111.401 9.657.370 135,80 

740 
Proračun RS PP 9641 + PP 160046 + 15% delež 
SLO od ESS za delovanje 

1.332.345 1.128.913 1.274.866 112,93 

24 
Proračun RS PP 9642 + PP 130132 + PP 160046 
+ 15% delež SLO od ESS za štipendije 

7.838.905 5.755.005 8.015.558 139,28 

24 Neporabljena sredstva za delovanje iz preteklih let   186.567 186.567 339.530 181,99 

24 
Proračun RS - razvojna pomoč za Kosovo za 
štipendije (prihodki iz preteklih let) 

40.916 40.916 27.416 67,01 

741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU  

10.262.663 9.446.532 2.356.346 24,94 

741 
Prejeta sredstva iz  Evropskega socialnega sklada 
za delovanje - 85% 

1.657.131 1.281.391 426.965 33,32 

24 
Prejeta sredstva iz  Evropskega socialnega sklada 
za štipendije - 85% 

8.605.532 8.165.141 1.929.381 23,63 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 0 0   

4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 22.454.619 17.406.651 13.153.702 75,57 

40 TEKOČI ODHODKI(400+401+402+403+404+409) 3.240.910 2.436.557 2.068.625 84,90 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.650.667 1.520.104 1.024.903 67,42 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 231.478 215.597 143.982 66,78 

402 Izdatki za blago in storitve 1.285.765 693.330 691.554 99,74 

403 Plačila domačih obresti 73.000 7.526 0 0,00 

404 Plačila tujih obresti 0 0 0   

409 Rezerve 0 0 208.186   

41 TEKOČI TRANSFERI 19.108.576 14.930.817 11.041.077 73,95 

410 Subvencije 0 0 0   

411,24 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 19.108.576 14.930.817 11.041.077 73,95 

412 Transferi nepridobitnim organ.in ustanovam 0 0 0   

413 Drugi tekoči domači transferi 0 0 0   

414 Tekoči transferi v tujino 0 0 0   

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 105.133 39.277 44.000 112,02 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 0   

431 
Investicijski transferi prav.in fiz.osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 

0 0 0   

432 Investicijski transferi proračun. uporabnikom 0 0 0   

4320 Investicijski transferi občinam 0 0 0   

4321 Investicijski trans.javnim skladom in agencijam 0 0 0   

4322 Investicijski transferi v državni proračun 0 0 0   

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 0   

45 PLAČILA SRED. V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE 0 0 0   

  
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  PRIHODKOV 
NAD ODHODKI 

4.313.698 2.674.298 1.238.430     
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